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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003154-15.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA LUZ KUMINKIEVICZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DUARTE JUNIOR OAB - AC2485 (ADVOGADO(A))

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO(A))

ALEXANDRO TEIXEIRA RODRIGUES OAB - AC3406 (ADVOGADO(A))

MARINA BELANDI SCHEFFER OAB - AC3232 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003154-15.2017.8.11.0007. 

REQUERENTE: MARIA DA LUZ KUMINKIEVICZ REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. Em tempo, verifico que a parte requerida não 

possui advogados constituídos nos autos, haja vista que a sentença a ser 

liquidada foi proferida em outro juízo e, em consequência, a intimação da 

parte requerida não pode ser realizada via DJe ou Sistema PJe. Assim, 

para evitar qualquer nulidade, DETERMINO a INTIMAÇÃO PESSOAL da 

parte requerida por meio de carta precatória, a ser cumprida na Comarca 

em que consta o endereço declinado nos autos, devendo estar 

consignado na carta as advertências contidas na decisão inicial. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta-MT, 05 de setembro 

de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000796-43.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MEDLAB ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE PECAS PARA 

EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DOREA SALDANHA BORGES OAB - MT17632/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIAGNOSTICA CLINICA MEDICA LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO(A))

 

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

vista o Acordo realizado entre as Partes sob Id 16171693, impulsiono 

estes autos com o fito de intimar a Parte Requerida para juntar, no prazo 

de 15 (quinze) dias, o Contrato Social da Empresa Diagnóstica Clínica 

Médica Ltda - Me, ou qualquer documento idôneo apto a comprovar a 

qualidade de Sócio Administrador do Sr. Marcelo Vinicius de Miranda, bem 

como a Procuração outorgada à Advogada subscritora do referido 

acordo.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 132689 Nr: 6631-34.2015.811.0007

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oxigênio Cuiabá Ltda- Multiflix

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tornearia M. Dias Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Balieiro Soukef - 

OAB:9502/MT, Patricia Aparecida de Almeida Maciel - 

OAB:12507/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anna Laís Pacheco Gabriel - 

OAB:MT/18702-O, Nilton Nunes Gabriel - OAB:4342-B

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

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

para no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar, acerca da devolução da 

correspondência pela EBCT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 130982 Nr: 5683-92.2015.811.0007

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeir Siqueira Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

OAB:16332/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Processo em ordem.

1) Nos termos do art. 1.206, § 4° da CNGC-MT, INTIME-SE a parte 

requerente, pessoalmente, a dar prosseguimento ao feito em 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (artigo 485, inciso III, §§ 1º e 2º, do CPC/15).

2) Após decorrido o prazo assinalado, se não houver manifestação, 

CERTIFIQUE-SE.

CUMPRA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 113251 Nr: 1798-07.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fátima Aparecida Schor Freire

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

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

OAB:24339/0, Rafael Leite Barbosa - OAB:17.817/0 - MT, Rosangela 

Pendloski - OAB:3256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o depósito efetuado à fl. 200 (comprovante de fl. 201), 

EXPEÇA-SE o competente alvará de liberação na conta indica à fl. 206, 

haja vista que conforme procuração de fl. 16 a patrona tem poderes para 

“receber e dar quitação”.

INTIMEM-SE.

Após, arquive-se mediante as baixas e cautelas de praxe.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 120952 Nr: 8200-07.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON BORGES DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claro S. A.

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogenes Damiani Guirado 

Prates - OAB:12434/MT, Evandro Cesar Aleandre dos Santos - 

OAB:13.431-A/MT, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - 

OAB:12.099-B

 Vistos.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c 

indenização por danos morais com antecipação de tutela proposta por 

Vilson Borges da Rosa contra a Claro S/A, ambos qualificados nos autos.

Foi proferida sentença nos autos às fls. 78/81.

Foi interposta apelação que não foi provida (fls. 105/107).

A parte requerida informou o depósito voluntário (fls. 113/114 – extrato de 

fl. 115).

A parte autora pugnou pelo levantamento dos valores depositados (fl. 

119).

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Decido.
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Tendo o requerido depositado voluntariamente o valor da condenação e 

havendo ainda a concordância da parte requerente, vejo que o feito 

alcançou o seu objetivo.

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

artigo 526, § 3° e artigo 921, inciso II, ambos do CPC/15, considerando que 

foi satisfeita a obrigação.

CONDENO a parte requerida ao pagamento de custas processuais 

remanescentes, se houverem. Sem condenação em honorários nesta 

fase.

 EXPEÇA-SE o competente alvará para o levantamento dos valores 

depositados em Juízo, conforme pleito de fl. 119.

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

mediante as baixas e cautelas de praxe.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 66014 Nr: 5620-77.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11640/MS, Marcio Rode - OAB:MT 9.447, 

Marcos Antonio Bento de Sousa - OAB:245754 sp

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

estes autos com o fito de intimar a Parte Autora, na figura de seus 

Advogados, para manifestar-se acerca do cumprimento da obrigação 

informado pela Parte Requerida sob Fls. 474/477, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 93743 Nr: 1899-49.2011.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Adão Morback

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

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

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se os autos de cumprimento de sentença movido por Adão Morback 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos qualificados 

nos autos.

Intimado o patrono do exequente informou a morte do exequente e 

requereu a habilitação de seus herdeiros (fl. 124).

Oportunizada a se manifestar quanto ao pedido à autarquia previdenciária 

nada requereu fl. 141-v.

É a síntese do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando a notícia do falecimento da parte exequente (cópia de 

certidão de óbito de fl. 129), nos termos dos artigos. 687 e 688 do 

CPC/2015, HOMOLOGO a habilitação da herdeira Abigail Morbach.

 Ademais, compulsando os autos, vejo que o feito alcançou o seu objetivo.

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

artigo 924, inciso II, do CPC/15, considerando que foi satisfeita a 

obrigação.

Sem condenação em honorários e despesas judiciais, pois não houve 

resistência por parte da autarquia previdenciária (art. 85, § 7º, do CPC/15).

Em razão da habilitação da herdeira, RETIFIQUE-SE no Sistema Apolo, bem 

como a capa dos autos excluindo o nome do “de cujus” e incluindo da 

herdeira habilitada no polo ativo da demanda.

EXPEÇAM-SE os competentes alvarás para o levantamento dos valores 

depositados às fls. 119 e 122 nos termos do pleito de fls. 131/133, 

devendo, no entanto, a parte exequente ser intimada pessoalmente para 

informar seus dados bancários.

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

mediante as baixas e cautelas de praxe.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 30929 Nr: 1408-86.2004.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Veloso de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:7657-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

DECRETO a prescrição intercorrente, JULGANDO O PROCESSO EXTINTO, 

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

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

foram recolhidas e sem condenação em horários advocatícios.Certificado 

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

necessárias.Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 66222 Nr: 5683-05.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEMAT- Centrais Elétricas Matogrossenses S/A, Ozana 

Baptista Gusmão, Murillo Espinola de Oliveira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zootecnia Sal Gado Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Guidoni Filho - 

OAB:146997, Murillo Espinola de Oliveira Lima - OAB:3127-A/MT, 

Ozana Baptista Gusmão - OAB:217447, Ozana Baptista Gusmão - 

OAB:MT/4062

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

OAB:12644/MT, Rodrigo Agustini - OAB:MT/12.500A

 Vistos.

 Trata-se de pedido de penhora “online”, bem como para que seja oficiada 

a Delegacia da Receita Federal para fornecer a parte exequente as 03 

(três) últimas declarações de imposto de renda da parte executada.

Inicialmente, outrora foi tentada a busca nos ativos financeiros da parte 

executada, no entanto, a pesquisa não foi frutífera, sendo que a parte 

exequente não comprovou nos autos que houve mudança na situação 

econômica/financeira da parte executada, que poderia garantir o sucesso 

da empreitada.

Além do mais, verifico que o exequente não diligenciou a ponto de esgotar 

todos os meios satisfazer seu crédito, sendo certo que o indeferimento do 

pleito é à medida que se impõe.

O Estado-Juiz deve nos moldes do art. 7º, do CPC/15, preservar a 

igualdade entre as partes, não podendo, a modo algum, favorecer ou 

prejudicar uma parte e, no caso em apreço, o ônus pertence à exequente 

de diligenciar em busca de seus interesses.

Nesta senda, nos termos dos fundamentos apresentados, e verificado 

nos autos que o exequente não demonstrou esforços suficientes a 

ensejar o deferimento do pleito, INDEFIRO o pedido.

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

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

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

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

Com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE.

CUMPRA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 38976 Nr: 4340-13.2005.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celestino Comper - Espólio, Leonir Henchen, Gisele 

Adriana Henchen Comper

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fausto Bernardino da Silva

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

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

OAB:8341-MT

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

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

Volpe - OAB:3240/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036829/10/2018 Página 7 de 998



 Vistos.

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

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

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

que houve mudança na situação econômica/financeira da parte 

executada, que poderia garantir o sucesso da empreitada.

Posto isto:

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

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

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

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

Com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE.

CUMPRA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 118452 Nr: 6289-57.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doring e Doring Comercio de Hortifrutigranjeiros Ltda - 

ME, Oscar Alfredo Doring Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sucos da Amazonia Empreendimentos Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola De Carli - OAB:9469/MT, 

Marco Antônio Sophia Dorado - OAB:20343/MT, Rafael Gomes Neto 

- OAB:7.901-E, Tatiane Alves Salles dos Santos - OAB:23084-O/MT, 

Wesley Rodrigues Arantes - OAB:13616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A parte exequente requer a penhora do imóvel de matrícula n° 2.021, 

inscrito no Livro 2, do Cartório de 2º Ofício de Registro de Imóveis da 

Comarca de Manacapuru-MT (fls. 150/152).

Pois bem, como consta em cópia da respectiva matrícula juntada às fls. 

195/196 o referido imóvel pertence a Ernani Damasceno Costa, ou seja, a 

área é de propriedade de terceiro.

Friso que nesta execução o executado é a empresa Sucos da Amazônia 

Empreendimentos Ltda. ME e em nenhum momento foi proferida decisão de 

desconsideração de personalidade jurídica nos autos não podendo a 

execução ser direcionada aos sócios da empresa. Deste modo, a 

providência pretendida é desmedida, não sendo possível permitir 

restrições a propriedades de terceiros.

Por fim, se a parte exequente considera que os sócios da empresa 

ultrapassam os limites estabelecidos pela legislação vigente e 

eventualmente configurando confusão de patrimonial, cabe a exequente 

tomar as medidas cabíveis e não apenas pleitear constrições em bens de 

alguém que, em tese, não existe na demanda.

Posto isto, INDEFIRO o pedido de penhora do imóvel descrito no preambulo 

desta decisão e determino a intimação da parte exequente, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, dar andamento efetivo ao feito, sob pena do 

arquivamento provisório do feito, nos termos do art. 921, inciso III, §§ 2º e 

3º, do CPC/15.

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

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 33222 Nr: 2304-32.2004.811.0007

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tony Atacado e Distribuidor de Secos e Molhados Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. L. Basílio, Enéias Macedo de Miranda Viola

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT, SILVONEY BATISTA ANZOLIN - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Quanto ao pedido realizado pela parte exequente para a citação editalícia 

da parte executada, entendo que o Estado-Juiz deve nos moldes do art. 

7º, do CPC/15, preservar a igualdade entre as partes, não podendo, a 

modo algum, favorecer ou prejudicar uma parte e, no caso em apreço, o 

ônus pertence ao exequente de diligenciar em busca de seus interesses.

Ademais, o exequente não esgotou todos os meios para a citação da 

parte executada. Nesta senda, nos termos dos fundamentos 

apresentados, e verificado nos autos que o exequente não demonstrou 

esforços suficientes a ensejar o deferimento do pleito, INDEFIRO o pedido.

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

dar andamento efetivo ao feito, sob pena do arquivamento provisório dos 

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

Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 132787 Nr: 6679-90.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eleandro Kaveski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Barella - 

OAB:20.342/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial com resolução 

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

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

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

valor da causa, todavia, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE em virtude disposto 

no artigo 98, §§ 2º e 3º do atual Código de Processo Civil.Após o trânsito 

em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas 

e cautelas de praxe.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 121984 Nr: 611-27.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reginaldo Severiano da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Augusto Cuissi - 

OAB:14430-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 490, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pelo autor Reginaldo Severino da Silva e CONDENO o Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, nos seguintes termos:a) A IMPLANTAR 

o benefício de auxílio doença, desde o dia posterior ao da data do 

cessamento indevido (27/11/2014 – fl. 41), com renda mensal no valor 

equivalente a 91% (noventa e um por cento) do salário de benefício, 

devendo a autora ser incluída em processo de reabilitação profissional, 

nos termos dos artigos 62 e 101 da Lei nº 8.213/91, mantendo-se o 

benefício até que seja eventualmente dada como habilitada para o 

desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência, ou, se 

considerada insuscetível de recuperação, seja aposentada por invalidez, 

nos termos do artigo 42 e seguintes, da mesma Lei supramencionada;b) A 

efetuar o PAGAMENTO das parcelas retroativas do benefício de auxílio 

doença, desde o cessamento indevido (27/11/2014 – fl. 41), até a data 

imediatamente anterior a sua efetiva implantação, devendo incidir juros de 

mora, a partir da citação, de 0,5% a.m., nos termos da Lei nº 11.960/2009, 

e correção monetária pelos índices oficiais desde o vencimento de cada 

parcela;c) Por derradeiro, ante a decisão supra, CONFIRMO a decisão de 

fls. 96/97, que concedeu ao requerente Reginaldo Severiano da Silva a 

TUTELA DE URGÊNCIA, conforme pleiteado na proemial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 100581 Nr: 2141-71.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Trein

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

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença em ação cominatória de obrigação 

de fazer com pedido de tutela de urgência proposta por Luiz Trein, em 
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face da Prefeitura de Alta Floresta, ambos qualificados nos autos.

Com o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça e o transito em 

julgado, as partes foram intimadas para se manifestar, entretanto, não 

houve comparecimento nos autos.

A certidão de decurso de prazo consta das fls. 173.

Vieram os autos à minha conclusão.

É o relato do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Com efeito, houve nos autos a intimação da decisão por DJE, bem como, 

impulsionamento (fls. 171) para que as partes dessem prosseguimento ao 

feito, conforme os termos, contudo, permaneceram inertes, restando 

apenas a ciência da sentença pela procuradoria do município.

A propósito, o artigo 485, inciso III, § 1º do Código de Processo Civil/15, 

tem em sua redação o que segue:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada 

pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

 Em razão disso, a extinção do feito com base no artigo 485, inciso III, do 

CPC/15 é medida imperativa, eis que a parte autora abandonou o feito, bem 

como, não é caso de aplicação da Súmula 240 do STJ, uma vez que o 

executado, não apresentou embargos.

Em consequência, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o 

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

Processo Civil/15.

Isenta a parte autora do pagamento de custas, uma vez que é beneficiária 

da Gratuidade da Justiça. Sem condenação em honorários advocatícios.

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

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

observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 65461 Nr: 4937-40.2009.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arioaldo Almeida de Souza, Maria Antonia da Conceição

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

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

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não obstante ao pedido da autarquia previdenciária a fim de intimar a parte 

autora para efetuar a devolução dos valores recebidos por ela, verifica-se 

que a questão foi recebida como Recurso Repetitivo de tema n° 979 (REsp 

1381734), sendo determinada a suspensão dos feitos que discutem a 

matéria.

Assim, resta um óbice à apreciação do pedido do INSS, já que o processo 

deve ser suspenso, nos termos do art. 1.037, inciso II, do CPC/15.

Posto isto, ante a ordem de instância superior, SUSPENDO o feito.

Ciência às partes da decisão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 127633 Nr: 3890-21.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denilson Gomes Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Melori Estela Favetti - 

OAB:20251/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNESTO BORGES FILHO - 

OAB:379/MS, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12903/O, RAYANNY L. 

MIRANDA NOCETI - OAB:18.652, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT, Rita Paschoalina de Souza - OAB:8.148/MT

 Nos termos do art. 490, do CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido contido na presente ação de cobrança de 

indenização de seguro obrigatório DPVAT formulado Tauan Tiago Miranda 

e CONDENO a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., nos 

seguintes termos: a) Ao PAGAMENTO de verba indenizatória proporcional 

ao dano do requerente no valor de R$ 4.387,50 (quatro mil e trezentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), quantia esta que deverá ser 

corrigida monetariamente a partir da data do acidente (05/04/2012) até a 

data do efetivo pagamento remanescente, pelos índices legais (Súmula 43 

do STJ; Sobre o tema: TJ-MG - AC: 10134110085898001 MG, Relator: José 

Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 14/12/2016, Câmaras Cíveis / 12ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2017) e sobre a qual deverá 

incidir juros moratórios a partir da citação no importe de um por cento (1%) 

ao mês até a data do efetivo pagamento (Súmula 426 do STJ). Em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, RESOLVENDO O 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015. Tendo em vista o 

teor do artigo 86, parágrafo único, do CPC/15, mesmo havendo 

sucumbência recíproca, pelas razões consignadas no bojo desta decisão, 

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

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

valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/2015. Após o 

trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as 

baixas e cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 5554 Nr: 45-26.1988.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigorífico Cruz Alta Ltda, Maria Aparecida da 

Silva Diehl, Carlos Diehl Neto

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Lofti Corrêa - OAB:4704

 Diante do exposto, RECEBO os embargos de declaração opostos para 

DAR-LHES PROVIMENTO e reconhecer a existência de omissão/erro na 

decisão de fl. 424, razão pela qual, A REVOGO e em contrapartida 

determino o prosseguimento do feito.INTIME-SE a parte 

embargante/exequente, para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar 

andamento efetivo ao processo, sob pena de arquivamento provisório dos 

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

prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE.Cumpra-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 55316 Nr: 7342-20.2007.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comércio de Alimentos Cristalino LTDA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alegraf Gráfica e Serviços Ltda, Banco 

Bradesco S/A

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

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

OAB:8341-MT

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

OAB:3056/MT, Nivaldo Careaga - OAB:6713-B/MT, Sidney Bertucci - 

OAB:4319-A/MT

 Vistos.

DEFIRO o pleito da parte exequente, assim, REMETAM-SE os autos ao 

arquivo provisório.

Transcorrido o lapso de 01 (um) ano, sem necessidade de novo 

despacho, INTIME-SE o exequente, para manifestar o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Nada sendo requerido no prazo estipulado, arquive-se o feito, iniciando-se 

a contagem em relação à prescrição intercorrente.

PROCEDA a Secretaria da Vara com as devidas anotações no Sistema 

Apolo em quanto à contagem dos prazos.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 91479 Nr: 5553-78.2010.811.0007

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

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro de Souza Soares

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal ajuizada pela exequente, pessoa jurídica de 

direito público, qualificada nos autos, em face do (a) executado (a), 

igualmente qualificado (a).

Entre um ato e outro, a parte exequente pleiteou a extinção do feito, face 

ao pagamento da CDA.

É o relato do necessário. Fundamento e Decido.

Tendo em vista o petitório retro, em razão do cumprimento da obrigação, 

imperiosa se faz a extinção da presente execução.

Posto isso, haja vista o pedido de extinção, pelo pagamento da obrigação, 

julgo e declaro EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 924, II 

do Código de Processo Civil de 2015.

Custas pela parte executada.

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

os mesmos já foram quitados, por meio de depósito judicial (fls. 101), bem 

como requereu o levantamento dos valores por alvará judicial.

Portanto, DEFIRO a transferência da importância depositada judicialmente, 

a título de honorários, para a conta abaixo indicada.

EXPEÇA-SE alvará judicial em favor da Procuradora, devendo o valor dos 

honorários sucumbenciais ser transferido para conta bancária indicada às 

fls. 99. (Banco Itaú, Agência 1354, C.C. 00939-9, CPF/MF nº 

337.733.828-47).

Proceda-se o levantamento da penhora/arresto, se houver.

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

mediante as baixas e cautelas de praxe.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 53212 Nr: 5126-86.2007.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro de Souza Soares

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal ajuizada pela exequente, pessoa jurídica de 

direito público, qualificada nos autos, em face do (a) executado (a), 

igualmente qualificado (a).

Entre um ato e outro, a parte exequente pleiteou a extinção do feito, face 

ao pagamento da CDA.

É o relato do necessário. Fundamento e Decido.

Tendo em vista o petitório retro, em razão do cumprimento da obrigação, 

imperiosa se faz a extinção da presente execução.

Posto isso, haja vista o pedido de extinção, pelo pagamento da obrigação, 

julgo e declaro EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 924, II 

do Código de Processo Civil de 2015.

Custas pela parte executada.

Quanto aos honorários, OFICIE-SE o Banco do Brasil, para que informe se 

há deposito judicial vinculado ao presente processo, com ou sem 

resposta, CERTIFIQUE-SE.

Não havendo informações sobre depósito a título de honorários, 

CONDENO o executado ao pagamento dos honorários advocatícios 

sucumbenciais, nos termos do artigo 85 do CPC/15, fixados em 10% (dez 

por cento) do valor da dívida.

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

mediante as baixas e cautelas de praxe.

Proceda-se o levantamento da penhora/arresto, se houver.

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

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003651-92.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON TORRES DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA BORGES SANTOS OAB - MT23940/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003651-92.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): ROBSON TORRES DE MOURA RÉU: HOSPITAL E 

MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP Vistos. 1) RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. 2) DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, que 

poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses 

legais. 3) Assim, nos termos do art. 334, do Novo Código de Processo 

Civil, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 28 de novembro de 

2018, às 13h40min, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania - CEJUSC. 4) CITE-SE a parte requerida e INTIME-SE 

o requerente no endereço indicado, para comparecimento à solenidade 

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

constar expressamente no mandado, que o prazo para contestar se dará 

nos termos do art. 335, I e II, e que os fatos aduzidos na inicial e não 

impugnados serão presumidos como verdadeiros, de acordo com o 

disposto no art. 341 e 344, todos da Lei 13.105/15. CONSIGNE-SE ainda no 

mandado, que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação, é considerado ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE 

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

sobre o valor da causa, nos termos do §8º, do art. 334, do CPC. 6) 

INTIME-SE a parte autora na pessoa de seu patrono, conforme expresso 

no artigo 334, §3, da Lei 13.105/15. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Alta Floresta, 23 de outubro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000535-15.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1000535-15.2017.8.11.0007 

AUTOR(A): LUCIANO PEREIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos, Tendo em vista o exame solicitado pela perita ao Id. 

15641597, INTIME-SE a parte autora na pessoa de seu causídico para que, 

no prazo de 30 (trinta) dias realize o exame de RNM de joelho esquerdo e 

de joelho direito, bem como para que os leve consigo à pericia a ser 

designada por este Juízo, após comunicação nos autos, quanto a 

realização do referido exame. Intime-se a parte através de seu causídico, 

para cumprimento da determinação, sob pena de preclusão do direito de 

produção de prova pericial. Às providências. Cumpra-se. Alta Floresta, 25 

de outubro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001366-97.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA GRACIANO DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO(A))

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1001366-97.2016.8.11.0007 

AUTOR(A): ALESSANDRA GRACIANO DE LIMA RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos, Tendo em vista o 

exame solicitado pela perita ao Id. 15641629, INTIME-SE a parte autora na 
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pessoa de seu causídico para que, no prazo de 30 (trinta) dias realize o 

exame de eletroneuromiografia de membros superiores e inferiores com 

laudo, bem como para que os leve consigo à pericia a ser designada por 

este Juízo, após comunicação nos autos, quanto a realização do referido 

exame. Intime-se a parte através de seu causídico, para cumprimento da 

determinação, sob pena de preclusão do direito de produção de prova 

pericial. Às providências. Cumpra-se. Alta Floresta, 25 de outubro de 

2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003302-89.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER FRANCO DE LACERDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EDER RODRIGUES RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1003302-89.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: VAGNER FRANCO DE LACERDA EXECUTADO: EDER 

RODRIGUES RIBEIRO Vistos. Pela nova sistemática conferida pelo Código 

de Processo Civil de 2015 (Lei 13.105), a pessoa natural ou jurídica com 

insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça (art. 98), 

havendo presunção de veracidade da alegação de insuficiência feita por 

pessoa natural. Todavia, havendo elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão da gratuidade, poderá o 

Magistrado, antes de indeferir o pedido, determinar que a parte traga aos 

autos a comprovação dos preenchimentos do referidos pressupostos, 

nos termos do §2º, do art. 99, do CPC/15. Trata-se de dispositivo legal 

plenamente recepcionado pelo texto constitucional, visto que o inciso 

LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal de 1.988 assim preleciona: “o 

estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Pois bem. “In casu”, verifico 

haver indícios da ausência dos pressupostos legais para a concessão 

das benesses da gratuidade da justiça, isto porque em que pese o autor 

ter declarado ser trabalhador rural, não conseguiu comprovar nos autos a 

hipossuficiência alegada por meio de documentos. Assim sendo, 

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

comprove que não possui recursos para pagar as custas e despesas 

processuais, seja por meio de holerites, extratos bancários atualizados ou 

demais documentos que se considere pertinente. Insta salientar que os 

prazos processuais devem ser contados consoante disposto no art. 219 

do Novo Código. Transcorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE. Após, 

CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta 

Floresta, 25 de outubro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1002093-85.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

S. R. B. (REQUERENTE)

F. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS CARDOSO OAB - MT17977/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

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

autora para dar atendimento à manifestação Ministerial de ID 16145274, no 

prazo de cinco (05) dias.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003799-06.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY MACEDO IGINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1003799-06.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A REQUERIDO: WESLEY MACEDO IGINO 

Vistos INTIME-SE a parte requerente na pessoa de seu patrono, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, realize o recolhimento das custas 

processuais e da taxa judiciária, juntando aos autos o comprovante de 

pagamento, sob pena de cancelamento da distribuição nos termos do art. 

290 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 26 de outubro de 2018. 

Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000226-91.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

R. F. D. O. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. J. F. D. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMONE VIEIRA BORGES OAB - PR84850 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

D. V. A. D. F. (TESTEMUNHA)

L. V. B. (TESTEMUNHA)

L. D. S. G. (TESTEMUNHA)

 

Processo: 1000226-91.2017.8.11.0007 – Guarda, Regulamentação de 

Visitas, Fixação, Dissolução Nos termos da legislação vigente e Ordem de 

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

Advogada da parte Requerida acerca da Audiência de Instrução e 

Julgamento que foi redesignada para o dia 03/12/2018, às 14h30min, na 

sala de audiências da Segunda Vara desta Comarca. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

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

Floresta, 26 de outubro de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 58763 Nr: 3362-31.2008.811.0007

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ciderlândio Rodrigues Pires

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

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

Silva - OAB:11206-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que ainda 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 57674 Nr: 2290-09.2008.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Francisco Inacio da Rocha

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

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

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

- OAB:3240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:OAB/MT 5416-PF.

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, devendo indicar os 

dados bancários para levantamento da RPV da parte autora e honorários 

sucumbenciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 64196 Nr: 3604-53.2009.811.0007

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 
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- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Eva Maria de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8969-B, James Rogério Baptista - OAB:SP/196.274, Juliano 

Marques Ribeiro - OAB:MT/8973-B, Rita Paschoalina de Souza - 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do depósito dos 

honorários sucumbenciais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003797-36.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CILDENI CARVALHO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONE CARMO RAMOS OAB - MT22885/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003797-36.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: CILDENI CARVALHO DIAS REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 Vistos. DEFIRO o 

benefício da Justiça Gratuita, que poderá ser revogado a qualquer tempo, 

acaso verificadas as hipóteses legais. Diante do recebimento do Ofício 

Circular nº 001/2016-PFE-INSS-Sinop-MT, justificando a impossibilidade da 

União em participar das audiências de conciliação determinadas pelo Novo 

Código de Processo Civil, deixo de designar a referida solenidade, prevista 

no art. 334, do CPC. Entendo necessário, para análise do pedido de 

antecipação de tutela antecipada, a realização de perícia médica. In casu, 

através do Ofício nº 003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19/06/2013, 

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

em benefícios previdenciários afetos à área médica, bem como ao estudo 

quanto à condição socioeconômica, seja primeiramente realizada a perícia, 

para após ser procedida à sua citação, objetivando conferir maior 

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

oportunidade, os quesitos para serem respondidos pelo expert. Nos 

termos do Convênio nº 03/2013, celebrado entre a Justiça Federal e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como do Ofício 

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

00305/2014, ambas do Conselho da Justiça Federal, NOMEIO como perita 

judicial a Dra. Fernanda Sutilo Martins, médica clínica, CRM 8137/MT, razão 

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

observância à tabela V da Resolução nº 00305/2014-CJF. INTIME-SE a 

Sra. Perita da nomeação, INTIME-SE os interessados para comparecimento 

ao ato processual, consignando-se que o laudo pericial deverá ser 

apresentado a este juízo no prazo de 30 dias, contado a partir da data da 

realização da perícia. Juntamente com o mandado de intimação, conste a 

advertência para que a médica nomeada compareça com seus 

documentos pessoais junto à Secretaria desta Vara, para que realize seu 

cadastro junto ao Sistema de Assistência Judiciária Gratuita, caso ainda 

não tenha sido realizado referido cadastro. ENCAMINHE-SE à Sra. Perita 

cópia da inicial, e de eventuais atestados médicos e resultados de exames 

que instruem a inicial, bem como dos quesitos deste Juízo e da parte ré 

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

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

querendo, nomear assistente técnico e apresentar quesito. Estabeleço 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça alguma atividade 

braçal? Uma vez designada data para realização da perícia, INTIME-SE a 

parte autora para comparecer no local, dia e horário designados para se 

submeter ao exame pericial. Após a juntada do laudo, com o 

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

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

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

manifestar acerca do laudo médico, consignando que o silêncio importará 

na presunção de concordância com o laudo pericial. Posteriormente, 

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

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

teses levantadas na contestação. Com a manifestação das partes ou 

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

honorários periciais junto ao Sistema de Assistência Judiciária Gratuita, 

mediante prévio cadastramento do profissional no respectivo Sistema 

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

CONCLUSOS para apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta, 24 

de outubro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1003811-20.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

V. F. P. (REQUERENTE)

E. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003811-20.2018.8.11.0007 Vistos. INTIME-SE a 

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

procedendo ao recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do atual CPC. 

PROCEDA a Secretaria da Vara a intimação da parte autora em razão de 

erro no sistema. Após decorrido tal prazo, com ou sem a emenda, 

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

Floresta, MT, 25 de outubro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000809-76.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R M COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO os autos para intimar a exequente, na pessoa de seu patrono 

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

15738271.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001172-63.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036829/10/2018 Página 12 de 998



ASSAF & ASSAF LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON DE SOUZA ARANTES OAB - MT0010865S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO JACO CHEKERDEMIAN JUNIOR OAB - MS0016956A 

(ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001172-63.2017.8.11.0007 Vistos. Diante do 

agendamento da Semana Nacional da Conciliação comunicada pelo Ofício 

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

consensual do conflito neste feito, DESIGNO sessão de conciliação para o 

dia 7/11/2018, às 8h00, a ser realizada no CEJUSC desta Comarca, nos 

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

os envolvidos para comparecimento, com o acompanhamento obrigatório 

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

realização da solenidade. Alta Floresta, MT, 12 de setembro de 2018 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 114277 Nr: 2725-70.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tiago Silva dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Financiamentos - Banco BMC Finasa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Taciane Fabiani - OAB:17355-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação das partes, por meio 

dos seus advogados, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem 

acerca da proposta de honorários de fl. 83.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 143960 Nr: 5172-60.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilcimar Miranda da Silva

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

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

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

impulsiono os presentes autos, a fim de intimação do Procurador da parte 

autora para requerer o que entender de direito, no prazo de 30 (trinta) 

dias, tendo em vista o trânsito em julgado da sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 135000 Nr: 347-73.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eunice Rodrigues Barbosa Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Losango S/A

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

OAB:17.811-0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Galera Mari - 

OAB:3056 MT

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação das partes, por meio 

dos seus procuradores, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

manifestarem acerca da proposta de honorários de fl. 101.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 122556 Nr: 972-44.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARdS, MABR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRdS

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

de Mato Grosso - OAB:

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

OAB:14428-B/MT, Michelle Azevedo Filho Cezar - OAB:16.239-O

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o(a) Procurador(a) da 

parte requerida para, querendo, manifestar acerca dos estudos juntados 

às fls. 113/122, no prazode 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 105014 Nr: 204-89.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HFVdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Feliciano de Barros 

Júnior - OAB:17500/PE, Laura Candida Dubourcq de Barros - 

OAB:7452/PE

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

REQUERIDA, por meio dos seus advogados, para manifestar acerca dos 

documentos de fls. 105 e 109/110, conforme despacho de fl. 111, no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 137790 Nr: 1782-82.2016.811.0007

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Luiz de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Lidio Alves dos Santos - 

OAB:20853-A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:192.649 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o advogado da parte 

autora, para manifestar-se, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de 

extinção da ação sem resolução do mérito, tendo em vista que a consulta 

do endereço nos órgãos conveniados restou infrutífera, uma vez que 

foram encontrados os mesmos endereços já diligenciados nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 116129 Nr: 4379-92.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ferreira de Souza Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Barella - OAB:19.537/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:14.992-A/M, Eduardo Chalfin - OAB:53.588/RJ, 

Fernando Augusto Vieira de Figueiredo - OAB:7.627-A

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Executado, por 

meio do seu Procurador, para quitar o débito no valor de R$ 

1.629,36(cálculo de fls. 229 - atualizado até 26/09/2018) e de R$ 4.085,04 

(cálculo de fls. 228 - atualizado até 10/08/2018), para o cumprimento da 

sentença, nos termos da decisão de fls. 232 (disponibilizada no DJE nº 

10350, de 02/10/2018 e publicado no dia 03/10/2018).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti
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 Cod. Proc.: 130989 Nr: 5689-02.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centrais Eletricas Matogrossenses S/A- CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iguaçú Auto Peças Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT, Ozana Baptista Gusmão - OAB:MT/4062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Barella - OAB:19.537/O

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

da Ordem de Serviço n° 001/2018-GAB, impulsiono estes autos, a fim de 

que seja expedido o necessário à intimação pessoal da parte autora, bem 

como de seu advogado, via DJE, para que promova o andamento ao feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, suprindo a falta nele existente, sob pena de 

extinção do processo (art. 485, inciso I e II, §§ 1º e 2º do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 100260 Nr: 1801-30.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edvaldo Marques de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilceo Fabris

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

OAB:10865/MT

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

OAB:10516/MT, Izabel Cristina Pimentel de Souza - OAB:20.966/DF, 

Luciana Moreira Bazilio Lima - OAB:44590/PR, Sérgio Luiz do 

Amaral - OAB:MT 13120-A

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o advogado da parte 

autora, para manifestar-se, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de 

extinção da ação sem resolução do mérito, tendo em vista que a consulta 

via sistema RENAJUD restou infrutífera, conforme extrato de consulta de 

fl. 369.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 136108 Nr: 902-90.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandro Soares Lima

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

Crédito

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o Procurador da parte 

EXEQUENTE, tendo em vista que foram encontrados veículos registrados 

em nome da parte executada, por intermédio do sistema RENAJUD, para 

manifestar, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo e providenciando o 

necessário para a penhora, indicando, ainda, se deseja a remoção, 

permanecendo como depositário do bem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 70207 Nr: 3180-74.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Elias Dela Justina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12.002, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:5.871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Efraim Rodrigues Gonçalves 

- OAB:4156/MT

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

da Ordem de Serviço n° 001/2018-GAB, impulsiono estes autos, a fim de 

que seja expedido o necessário à intimação pessoal da parte autora, bem 

como de seu advogado, via DJE, para que promova o andamento ao feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, suprindo a falta nele existente, sob pena de 

extinção do processo (art. 485, inciso I e II, §§ 1º e 2º do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 104059 Nr: 5815-57.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erica Amancio Bispo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do advogado da 

parte REQUERENTE, para manifestar-se, no prazo de 05(cinco) dias, 

acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 4267 Nr: 45-45.1996.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julieta Mengue de Castro - ME

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aarão Lincoln Sicuto - 

OAB:5091-B, Nelma Betânia Nascimento Sicuto - OAB:5176-B

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

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte REQUERENTE, para efetuar o recolhimento da diligência do oficial de 

justiça, visando o cumprimento do despacho/decisão, por intermédio da 

Central de Pagamentos de Diligências – CPD, através do portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), nos termos do 

Provimento n° 07/2017-CGJ, devendo a guia e o comprovante do 

recolhimento ser juntado aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 96477 Nr: 4928-10.2011.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maciel e Cassia Dias Ltda - ME, Wagner 

Aparecido Figueiredo Maciel, Franciela de Cássia Dias Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Cardoso da Silveira 

- OAB:10856-B/MT

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

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte REQUERENTE, para efetuar o recolhimento da diligência do oficial de 

justiça, visando o cumprimento do despacho/decisão, por intermédio da 

Central de Pagamentos de Diligências – CPD, através do portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), nos termos do 

Provimento n° 07/2017-CGJ, devendo a guia e o comprovante do 

recolhimento ser juntado aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 37662 Nr: 3229-91.2005.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAI - Assistencia Integrada S/C Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Mogno S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvia Regina Siqueira Loureiro 

Oliveira - OAB:MT 7149-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação das partes, para, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca do auto de 

avaliação de fls. 333.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti
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 Cod. Proc.: 1215 Nr: 97-46.1993.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irene Bricatti Paz (Espólio)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neuza Rodrigues de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suetônio Paz - OAB:5.203-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nadir Vilela Gaudioso - 

OAB:2969/MS

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte EXECUTADA, para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, impugnar 

a penhora de ativos financeiros via BACENJUD, em nome do executado, 

conforme fl. 816.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 143897 Nr: 5126-71.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elezio Moro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - 

OAB:12903, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8.184-A/MT

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

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimação da parte 

AUTORA, por meio dos seus procuradores, para, querendo, manifestar-se 

sobre o laudo pericial juntado nesta ação, prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 119065 Nr: 6770-20.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelir Maria Alberton Botega - EPP, Claudemir 

Botega, Oswaldo Botega - Espólio, Cláudio Botega

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22819/PR, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Junior Aparecido Pereira - 

OAB:11736/MT

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

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte REQUERENTE, para efetuar o recolhimento da diligência do oficial de 

justiça, visando o cumprimento do despacho/decisão, por intermédio da 

Central de Pagamentos de Diligências – CPD, através do portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), nos termos do 

Provimento n° 07/2017-CGJ, devendo a guia e o comprovante do 

recolhimento ser juntado aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 113375 Nr: 1910-73.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santa Adelia Automotivos Ltda, Romero Molina 

Trindade, Benedita Izabel Correa Molina Trindade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do advogado da 

parte REQUERENTE, para manifestar-se, no prazo de 05(cinco) dias, 

acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de fl. 94.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 136537 Nr: 1127-13.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Severo Moreira Fontana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Roger de Souza Almeida 

- OAB:16285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

da Ordem de Serviço n° 001/2018-GAB, impulsiono estes autos, a fim de 

que seja expedido o necessário à intimação pessoal da parte autora, bem 

como de seu advogado, via DJE, para que promova o andamento ao feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, suprindo a falta nele existente, sob pena de 

extinção do processo (art. 485, inciso I e II, §§ 1º e 2º do NCPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 140311 Nr: 3112-17.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna de Jesus Chagas

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

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristhiane Blasius - 

OAB:19391/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO VINICIO PORTO DE 

AQUINO - OAB:MT/14.250-A

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

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimação do 

Procurador(a) das partes acerca da perícia médica designada para o dia 

13/12/2018, às 09 horas, que será realizada no Hospital Geral, na rua 

H-01, Setor H, nesta comarca de Alta Floresta/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 108635 Nr: 4092-66.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidney Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A/MT, Gustavo R. 

Góes Nicoladelli - OAB:56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

da Ordem de Serviço n° 001/2018-GAB, impulsiono estes autos, a fim de 

que seja expedido o necessário à intimação pessoal da parte autora, bem 

como de seu advogado, via DJE, para que promova o andamento ao feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, suprindo a falta nele existente, sob pena de 

extinção do processo (art. 485, inciso I e II, §§ 1º e 2º do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 22802 Nr: 753-51.2003.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FNdDdE-F

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Cesar Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aarão Lincoln Sicuto - 

OAB:5091-B

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o advogado da parte 

autora, tendo em vista que foram juntados extratos encontrados no 

sistema INFOJUD (169/176), para manifestar-se, no prazo de 05(cinco) 

dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 19580 Nr: 2287-64.2002.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Município de Alta Floresta/MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourdes Volpe Navarro - 

OAB:MT - 6279-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimação do Sr. Ronaldo 

Faustino da Silva, por meio dos procuradores Nilton Nunes Gabriel (OAB 

4.342-b/MT) e Anna Lais Pacheco Gabriel (OAB 18.702-O/MT), para 

indicar os dados bancários para expedição de alvará eletrônico, no prazo 

de 05 dias, tendo em vista o cancelamento do alvará n° 438168-8/2018 por 

inconsistência dos dados bancários fornecidos nos autos (fl. 117)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 71178 Nr: 4149-89.2010.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Ribeiro dos Reis

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

Central em Liquidação, Agenor Ferreira de Aroeira, Vilma Rosa da Silva 

Souza, Walter Ferreira dos Santos

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

Silva - OAB:11206-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rolff Milani de Carvalho - 

OAB:84441/SP

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do advogado da 

parte REQUERENTE, para manifestar-se, no prazo de 05(cinco) dias, 

acerca da certidão parcial do Sr. Oficial de Justiça de fl. 190.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 94097 Nr: 2313-47.2011.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sementes Selegrãos LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telson José Gomes e Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Hora Cardoso - 

OAB:259805/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte REQUERENTE, para, no prazo de 05(cinco) dias, indicar o endereço 

atualizado do requerido, tendo em vista a correspondência devolvida pelos 

Correios com a ressalva: “endereço insuficiente.”, consoante fl. 126

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 32091 Nr: 1794-19.2004.811.0007

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armando Domingues Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny Almeida Alves - 

OAB:2606

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

OAB:4.136-A

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte EXECUTADA, para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, impugnar 

a penhora de ativos financeiros via BACENJUD, em nome do executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 105619 Nr: 861-31.2013.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seta Comércio e Serviços de Informática Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Amádio Fernandes Lima 

- OAB:4037/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do advogado da 

parte REQUERENTE, para manifestar-se, no prazo de 05(cinco) dias, 

acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 131433 Nr: 5939-35.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ideal Nutrição Animal Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M V LOT - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANDY VINICIUS SPANHOL - 

OAB:9114/MT, Edesio José Segala - OAB:11.357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o advogado da parte 

autora, para manifestar-se, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de 

extinção da ação sem resolução do mérito, tendo em vista que a consulta 

via sistema RENAJUD restou infrutífera, conforme decisão proferida às fls. 

88 e extrato de consulta de fl. 90.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 103490 Nr: 5217-06.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madetorres, Indústria e Comércio de Madeiras 

Ltda, Marcelo Lourenço Fadel, Sandra Maria Lourenço Fadel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Rode - OAB:MT 9.447

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

da Ordem de Serviço n° 001/2018-GAB, impulsiono estes autos, a fim de 

que seja expedido o necessário à intimação pessoal da parte autora, bem 

como de seu advogado, via DJE, para que promova o andamento ao feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, suprindo a falta nele existente, sob pena de 

extinção do processo (art. 485, inciso I e II, §§ 1º e 2º do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 107517 Nr: 2895-76.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Silva Souza

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte EXEQUENTE, para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se em 

termos de prosseguimento desta ação, tendo em vista a penhora 

infrutífera/valores irrisórios de ativos financeiros, via BacenJud, em nome 

do executado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 133639 Nr: 7092-06.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucineide de Almeida Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Barella - 

OAB:20.342/MT, Lucas Barella - OAB:19.537/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA GONÇALVES 

FERREIRA DA COSTA - OAB:MT 21.397, Fernando Hayashida - 

OAB:MT 11.758, Lucimar Cristina Gimenez Cano - OAB:8506-A, 

RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:MT 12.333

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

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimação do 

Procurador(a) das partes acerca da perícia médica designada para o dia 

23/11/2018, às 16h15min, que será realizada no Fórum desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 97261 Nr: 5785-56.2011.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAdS, EAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolia Aboin - 

OAB:24889-A, Ana Carolina Aboin - OAB:24889-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a parte autora, na 

pessoa dos advogados habilitados nos autos, para que compareça nesta 

Secretaria, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de retirar o alvará para 

levantamento de valores.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 24998 Nr: 2029-20.2003.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almeida e Rezende, Agnaldo Gusmão de 

Almeida, Geraldo Aparecido Rodrigues Brandão, Maria Margarida Teles de 

Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hamilton Ferreira da Silva 

Júnior - OAB:MT/11.322

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o advogado da parte 

executada, subscritor do petitório de fl. 114/116, Hamilton Ferreira da Silva 

Júnior (OAB 11322/MT), para, no prazo de 15 dias, juntar aos autos o 

respectivo instrumwnto de mandado, conforme determinado às fls. 

122/124.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 134274 Nr: 7447-16.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Royal Fic Distribuidora de Derivados de Petróleo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Criscar Comercio de Combustiveis e 

Lubrificantes Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bernardo Bousi - 

OAB:227541/SP, Fábio André Fadiga - OAB:139961/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o Procurador da parte 

EXEQUENTE, tendo em vista que foram encontrados veículos registrados 

em nome da parte executada, por intermédio do sistema RENAJUD, para 

manifestar, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo e providenciando o 

necessário para a penhora, indicando, ainda, se deseja a remoção, 

permanecendo como depositário do bem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 96479 Nr: 4931-62.2011.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maq. Norte Terraplanagem Ltda, Ranilso 

Ferreira Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o advogado da parte 

autora, para manifestar-se, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de 

extinção da ação sem resolução do mérito, tendo em vista que a consulta 

do endereço nos órgãos conveniados restou infrutífera, uma vez que 

foram encontrados os mesmos endereços já diligenciados nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 96500 Nr: 4957-60.2011.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pre-Serve Indústria e Comércio de Briquetes 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

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

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

Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 Vistos.

DEFIRO o pedido de consulta, via sistema RENAJUD, com o escopo de 

verificar acerca da existência de veículos registrados em nome do 

executado, conforme extrato em anexo.

Com efeito, restando infrutífera a existência de veículos registrados em 

nome do executado, DEFIRO o pedido de consulta, via sistema INFOJUD, 

que será feita em gabinete, com o objetivo de obter as três últimas 

declarações de imposto de renda do executado.

Sobrevindo declarações de imposto de renda, o processo deverá tramitar 

sob segredo de justiça daí em diante, em virtude da juntada de dados 

sigilosos do executado, devendo a Secretaria promover as devidas 

retificações aos autos, inclusive, perante o Sistema Apolo.

Por fim, com a juntada das informações do sistema RENAJUD e INFOJUD 

se for o caso, INTIME-SE à exequente para manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 14208 Nr: 2119-96.2001.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arthur Bernardes Martins Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISOL NESPOLI - OAB:7423, 

Robert Luíz do Nascimento - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203

 Vistos.

1)Em decorrência do Ofício Circular n.º 001/2016-PFE-INSS, INDEFIRO o 

pedido de designação de audiência de conciliação prevista no artigo 139, 

V, do NCPC, diante da impossibilidade de comparecimento dos 

procuradores da união por insuficiência de recursos humanos.

2)Doutro lado, INTIME-SE o executado para que carreie aos autos 

proposta de acordo, a fim de viabilizar a mediação entre as partes, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

3)Com o aporte da referida proposta, INTIME-SE a exequente para que em 

igual prazo se manifeste e conclusos.

4)Transcorrido “in albis” o prazo de que trata o item “2”, CUMPRA-SE a 

decisão de fl. 172.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 111262 Nr: 6889-15.2013.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Atenda Comercio e Representação Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Viegas de Almeida 

Caffaro Gonçalves - OAB:36766/GO, Luciano Boabaid Bertazzo - 
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OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Defiro o pedido de suspensão de fl. 85. Determino a SUSPENSÃO da 

presente ação pelo prazo de 01 (um) ano.

2) Aguarde em arquivo provisório até manifestação da parte interessada, 

com baixa no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

3) Decorrido o prazo de suspensão, INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca do prosseguimento do feito, 

requerendo o que entender por direito.

CUMPRA-SE. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 22904 Nr: 802-92.2003.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agenor Della Justina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Nunes Gabriel - 

OAB:4342-B, Wesley Rodrigues Arantes - OAB:13616/MT

 Vistos.

Em que pese o petitório de fl. 143, e nos termos do art. 4° da Lei 

10.579/2017 que aduz acerca da necessidade de adesão e assinatura de 

Termo de Confissão e Parcelamento do Débito, bem como diante da 

ausência de tal documentação nos autos, INTIME-SE o EXECUTADO para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda com a regularização 

administrativa necessária junto à PGE e a juntada aos autos do referido 

documento, sob pena de indeferimento do pedido de fl. 117/120.

Após, com o aporte do determinado, INTIME-SE a exequente para pugnar o 

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

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 125718 Nr: 2815-44.2015.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. K. de Paula Santos, Jesy Kennedy de Paula 

Santos

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos verifico que não houve a devida citação da 

executada J. K. Kennedy de Paula dos Santos, razão pela qual INDEFIRO 

pedido de fl. 36 verso.

Assim, objetivando a celeridade processual, CITE-SE a executada J. K. 

Kennedy de Paula dos Santos, no mesmo endereço de fl. 32, na pessoa 

de seu representante legal Jesy Kennedy de Paula dos Santos.

 Após, INTIME-SE a parte exequente para que pugne o que entender por 

direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 110183 Nr: 5741-66.2013.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto Alexandre

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Defiro o pedido de suspensão de fl. 73. Determino a SUSPENSÃO da 

presente ação pelo prazo de 01 (um) ano.

2) Aguarde em arquivo provisório até manifestação da parte interessada, 

com baixa no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

3) Decorrido o prazo de suspensão, INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca do prosseguimento do feito, 

requerendo o que entender por direito, sob pena de extinção.

CUMPRA-SE. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 112193 Nr: 726-82.2014.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lauro da Costa Lourenço

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Defiro o pedido de suspensão de fl. 73. Determino a SUSPENSÃO da 

presente ação pelo prazo de 01 (um) ano.

2) Aguarde em arquivo provisório até manifestação da parte interessada, 

com baixa no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

3) Decorrido o prazo de suspensão, INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca do prosseguimento do feito, 

requerendo o que entender por direito, sob pena de extinção.

CUMPRA-SE. Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002780-96.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELICIA JESUS OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT19520/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002780-96.2017.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

embargos de declaração em que a parte autora alega a existência de 

contrariedade e requer a revogação em parte da sentença prolatada nos 

autos, no tocante a data inicial para o pagamento do beneficio. A certidão 

de Id n. 16043690 - Pág. 1, atesta acerca da tempestividade dos 

embargos. É o relatório. DECIDO. O objetivo dos embargos de declaração é 

a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório, omisso, ou ainda, a 

correção de erro material, existentes na decisão judicial (art. 1.022, 

incisos I, II e III, do CPC). Em análise percuciente dos autos, constato que 

os embargos de declaração interpostos não merecem ser conhecidos, 

vez que não se fundam nos citados vícios, mas sim, em irresignação da 

parte recorrente à sentença proferida. Posto que, a Autarquia 

Previdenciária não pode ser penalizada com a mora da parte autora em 

ingressar com a demanda após ter seu benefício negado 

administrativamente em 26/08/2016. Ou seja, a parte autora ingressou com 

a ação em 10/10/2017, decorridos mais de 1 (um) ano, após o 

indeferimento administrativo. Desta forma, justifica-se a fixação da DIB, 

nos termos da sentença embargada. Portanto, não cabe em sede de 

embargos de declaração, a modificação da decisão que a parte não 

concorda, devendo a matéria desafiada ser objeto de recurso. Nesse 

sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM 

HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. 

INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MERA IRRESIGNAÇÃO DO 

EMBARGANTE. PREQUESTIONAMENTO. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. 

IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I - São cabíveis embargos 

declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer 

contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser 

admitidos para a correção de eventual erro material, consoante 

entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, 

excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado. II - 

Mostra-se evidente a busca indevida de efeitos infringentes, em virtude da 

irresignação decorrente do resultado do julgamento que desproveu o 

recurso ordinário em habeas corpus pois, na espécie, à conta de omissão 

no decisum, pretende o embargante a rediscussão de matéria já 

apreciada. III - Não compete a este eg. STJ se manifestar explicitamente 

sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de 

prequestionamento. (Precedentes). Embargos rejeitados. (STJ - EDcl no 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036829/10/2018 Página 18 de 998



RHC: 37419 SP 2013/0136728-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de 

Julgamento: 26/05/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

08/06/2015). Os embargos de declaração não se prestam à correção de 

erro de julgamento” (RTJ 158/270). Ante o exposto, por se tratar de 

instrumento inadequado para alterar a sentença proferida, NÃO CONHEÇO 

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, com fundamento nos 

artigos 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil. Por conseguinte, 

mantenho a sentença atacada pelos seus próprios fundamentos. Preclusa 

esta decisão, RECEBO o recurso de Apelação interposto pela parte 

requerida sob o Id n. 15046683. Intime-se a parte autora para interpor 

eventual recurso, bem como, querendo, apresente suas contrarrazões 

recursais, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso interposto pela 

parte autora, intime-se a parte requerida para apresentar as 

contrarrazões recursais no prazo legal. Após, Remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com as homenagens deste 

Juízo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta, 

MT, 24 de outubro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000461-58.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NESTOR PEDRO MULLER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000461-58.2017.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

procedimento de cumprimento de sentença, cujo regular andamento foi 

determinado no Id n. 15280301, dos presentes autos. Intimada a parte 

executada para se manifestar, esta concordou com o cálculo apresentado 

pela parte exequente, Id n. 15958544. Após, os autos vieram-me 

conclusos. É o que cumpria relatar. Fundamento e decido. Considerando 

que a parte executada concordou com o cálculo apresentado pela parte 

exequente, HOMOLOGO os cálculos de Id n. 14368581 - Pág. 1, 2, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, no que tange ao valor de R$ 

18.754,05 (dezoito mil setecentos e cinquenta e quatro reais e cinco 

centavos) Certificada a preclusão desta decisão, INTIME-SE a patrona da 

parte exequente para que, no prazo de 05 (CINCO) dias úteis, INFORME 

seus dados bancários, para o depósito judicial (banco, agência, número 

da conta e CPF), dos honorários sucumbenciais e, em igual prazo os 

dados da parte exequente. HONORÁRIOS CONTRATUAIS juntados aos 

autos. Determino ainda a expedição de RPV, sem a intimação da 

Procuradoria acerca da homologação do valor apresentado, eis que já o 

fez, através da presente impugnação. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Alta Floresta, MT, 25 de outubro de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000284-60.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000284-60.2018.8.11.0007 Vistos. Defiro o pedido 

de consulta, via sistema INFOJUD, com o escopo de verificar acerca do 

endereço atual da parte executada, conforme extrato em anexo. Caso 

reste frutífera a consulta do endereço, cumpra-se a decisão sob o Id n. 

11733203. De outro lado, caso reste infrutífera a consulta do endereço da 

parte executada, via sistema INFOJUD, intime-se a parte exequente para 

manifestar, em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção sem resolução do 

mérito. Alta Floresta, MT, 25 de outubro de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000999-39.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA-REGIA ORGANIZACAO CONTABIL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE LAMMEL KRUG OAB - MT14259-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE APARECIDA GASPAR - EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000999-39.2017.8.11.0007 Vistos. Defiro o pedido 

retro, através de consulta ao sistema INFOJUD de informações 

financeiras, com escopo de obter a última declaração de imposto de renda 

da parte executada SOLANGE APARECIDA GASPAR - EIRELI - ME. Ainda, 

destaco que, a consulta será realizada em gabinete, cuja resposta será 

anexada aos autos. O processo deverá tramitar sob segredo em virtude 

da juntada de dados sigilosos da parte executada, devendo a Secretaria 

promover as devidas retificações aos autos, inclusive perante o Sistema 

Apolo. Com a juntada das informações, intime-se a parte exeqüente para 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 25 

de outubro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001081-70.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FARIA OAB - MT0004318A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. B. DE ARAUJO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001081-70.2017.8.11.0007 Vistos. Defiro o pedido 

retro, portanto, determino a SUSPENSÃO da presente ação pelo prazo de 

06 (seis) meses ou prévia manifestação da parte interessada. Aguarde 

em arquivo provisório até manifestação da parte interessada, com baixa 

no relatório estatístico, sem baixa na distribuição. Decorrido o prazo de 

suspensão, INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se acerca do prosseguimento do feito, requerendo o que de 

direito. Alta Floresta, MT, 25 de outubro de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001172-63.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ASSAF & ASSAF LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON DE SOUZA ARANTES OAB - MT0010865S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO JACO CHEKERDEMIAN JUNIOR OAB - MS0016956A 

(ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001172-63.2017.8.11.0007 Vistos. Diante do 

agendamento da Semana Nacional da Conciliação comunicada pelo Ofício 

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

consensual do conflito neste feito, DESIGNO sessão de conciliação para o 

dia 7/11/2018, às 8h00, a ser realizada no CEJUSC desta Comarca, nos 

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

os envolvidos para comparecimento, com o acompanhamento obrigatório 

de seus causídicos ou Defensores Públicos. Cumpra-se, visando a 
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realização da solenidade. Alta Floresta, MT, 12 de setembro de 2018 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011073-67.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIRA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

MANOEL DA SILVA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011073-67.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: MANOEL DA SILVA COSTA, 

SILVANIRA DE OLIVEIRA EXECUTADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

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

dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescido de custas processuais, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de 

tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, NCPC). 

Registro que o prazo para oferecimento de embargos à execução será de 

15 (quinze) dias e fluirá da data da intimação da penhora ou da data do 

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

FONAJE e Súmula nº 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais 

do Estado de Mato Grosso. Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o 

credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar novo cálculo 

atualizado do débito exequendo, incluindo o valor da multa, que incidirá 

apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se tratar a espécie de 

obrigação de prestação continuada, bem como requerer o que entender 

de direito. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 26 de 

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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002235-89.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

SANDRA CORREA DE MELLO OAB - MT19680/O (ADVOGADO(A))

EDINA PAULA BISPO OAB - MT24843/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEZAR FERREIRA LISBOA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002235-89.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ROBERTO CARDOSO DE 

OLIVEIRA - ME REQUERIDO: CEZAR FERREIRA LISBOA Vistos. INDEFIRO o 

pedido formulado no evento nº 15914091, porquanto a citação da pessoa 

física deverá ser feita de acordo com o enunciado nº 5 do FONAJE 

(mediante entrega da correspondência ou contrafé no endereço da parte 

ré, ainda que para terceiro, desde que identificado o seu recebedor). 

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

apresentar endereço atualizado do requerido, sob pena de extinção. 

Apresentado o endereço, designe-se nova data para sessão de 

conciliação. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de outubro de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001044-09.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LIMA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001044-09.2018.8.11.0007 REQUERENTE: RODRIGO LIMA FERREIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Ausente o relatório em 

razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Não havendo 

necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do 

mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, I do Código de 

Processo Civil. I – Preliminar I – Preliminar de inépcia da inicial A ré 

pretende a extinção da ação sem resolução do mérito sob o argumento de 

que a exordial não está acompanhada de provas do alegado pelo autor, 

porquanto não trouxe aos autos o comprovante original da inscrição em 

cadastro de inadimplente emitida pelo órgão oficial (319, VI; 330, I e 485, I 

todos CPC). Com efeito, verifica-se como requisito da peça inicial a juntada 

dos documentos indispensáveis à propositura da ação sem, contudo, 

haver qualquer menção à necessidade de juntada de comprovante original 

de informação de inscrição negativa. A toda evidência, optou o legislador 

por presumir a veracidade das informações fornecidas, de forma a 

facilitar o acesso à Justiça, evitando fórmulas burocráticas que mais se 

prestam a afastar a parte de receber a prestação jurisdicional pretendida. 

Cabe ressaltar, ainda, que vige o princípio da boa fé quanto aos 

documentos juntados pela parte postulante, não sendo crível presumir que 

o documento apresentado não esteja em conformidade com aquele 

postulado, mormente em razão do fato de o autor poder responder pela 

litigância de má fé ao pleitear direito que não lhe assiste. Desse modo, 

comungo do entendimento de que a exigência de juntada de documento 

original que demonstre a inscrição negativa caracteriza excesso de 

formalismo, com o potencial risco de afastar a parte de receber a 

prestação jurisdicional pretendida. Destarte, impende anotar que a 

requerida também aduz em sua tese defensiva que a inscrição é legítima, 

confirmando assim que inseriu o nome da parte autora em cadastro de 

inadimplente. Afasto a preliminar arguida. II – Mérito Narra a exordial que o 

autor teve o nome indevidamente lançado pela requerida em cadastro de 

inadimplente, porquanto jamais manteve com ela qualquer relação jurídica, 

razão pela qual pretende a declaração de inexistência do débito e 

indenização por dano moral. Em sede de contestação a requerida defende 

a legalidade da cobrança, sendo a inscrição em cadastro de inadimplente 

um exercício regular do direito, contudo, não instruiu sua peça com 

qualquer documento comprobatório. Apesar disso, é fato que em 

audiência de conciliação (ID nº. 14678892) o requerente afirma que o 

débito existe e fora por ele contraído, bem como que efetuou pagamento 

parcial da dívida e tentou renegociá-la, contudo, sem sucesso. Desse 

modo, com base no livre convencimento motivado e analisando as provas 

produzidas constata-se a existência de relação jurídica entre as partes, 

confessada pelo autor. Segundo disposto nos artigos 5º e 6º da Lei nº. 

9.099/95 o Juiz dirigirá o processo com liberdade e adotará a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum. Assim, se a parte autora não efetuou o 

pagamento dos serviços contratados e utilizados, de forma justa, 

adequada e contratualmente amparada, foi inserida corretamente nos 

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

do devedor inadimplente em cadastros restritivos de crédito configura-se 

exercício regular de direito. Ora, para que os danos morais sejam 

reparados é necessário considerar a conduta ilícita, a natureza da lesão e 

o porte econômico das partes. É importante observar, inclusive, as 

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

moderadamente, para que não implique locupletamento indevido e sem 

causa, o que não se pode admitir. Deve também, haver coerência com o 

caso em julgamento e atingir o objetivo de punir o ofensor. No caso dos 

autos, repito, as circunstâncias indicam que não existiu qualquer lesão à 

moral da parte autora com a manutenção do apontamento de seu nome 

nos cadastros dos maus pagadores, portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais. Assim sendo, tenho que a parte autora 

merece incorrer nas penalidades decorrentes da litigância de má-fé. 

Consoante explanado, no caso em tela a parte demandante deduziu 

pretensão que conscientemente não tinha direito, posto que confessou 
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que contratou e utilizou os serviços da requerida e por liberalidade não 

efetuou o pagamento das faturas. Resta evidenciada a conduta vil e 

ardiolosa da parte que move o Poder Judiciário e pleiteia reparação por 

dano moral em decorrência de sua inadimplência consciente, o que 

contraria a probidade processual e autoriza o reconhecimento da litigância 

de má-fé, consoante artigo 80, I, do CPC. Os fatos mencionados 

demonstram atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte 

reclamante como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único 

intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e 

processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, 

retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes mais 

necessitam da tutela jurisdicional, devendo a parte autora incorrer, 

portanto, nas penalidades decorrentes da litigância de má-fé, conforme 

dispõe o art. 80, I e II, do Código de Processo Civil/2015. III - Dispositivo 

Ante o exposto, afasto a preliminar arguida e JULGO IMPROCEDENTE, a 

pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC. Em tempo, CONDENO 

parte autora ao pagamento de multa de 9,9% e de indenização de 10%, 

ambos sobre o valor da causa, corrigidos à época do pagamento, bem 

como ao pagamento das custas do processo e dos honorários do 

advogado que fixo no montante de 20% sobre o valor da causa, nos 

termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se 

os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto 

no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação 

da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

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

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010155-34.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MIRANDA & SOUZA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO FELIX DE LIMA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010155-34.2014.8.11.0007 EXEQUENTE: MIRANDA & SOUZA LTDA - ME 

EXECUTADO: ORLANDO FELIX DE LIMA Vistos. Relatório dispensado em 

face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Intimada a exequente 

para indicar o endereço do executado, a fim de dar prosseguimento a 

execução, esta quedou-se silente (ID nº. 15978614). Desse modo 

impõe-se a extinção do feito. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no artigo 53, §4º da 

Lei nº 9.099/95. Na toada do dispositivo legal mencionado, proceda-se a 

devolução das vias originais dos títulos executivos objeto da demanda, 

então depositados em Secretaria (certidão de ID nº. 1765405) mediante 

cópia nos autos. Sem custas, em face do disposto no artigo 55 da Lei nº 

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

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

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

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

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

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 25 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001028-55.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA NERES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001028-55.2018.8.11.0007 REQUERENTE: JULIANA NERES DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Ausente o 

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

havendo necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento 

antecipado do mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, I 

do Código de Processo Civil. I – Preliminar I – Preliminar de inépcia da inicial 

A ré pretende a extinção da ação sem resolução do mérito sob o 

argumento de que a exordial não está acompanhada de provas do alegado 

pelo autor, porquanto não trouxe aos autos o comprovante original da 

inscrição em cadastro de inadimplente emitida pelo órgão oficial (319, VI; 

330, I e 485, I todos CPC). Com efeito, verifica-se como requisito da peça 

inicial a juntada dos documentos indispensáveis à propositura da ação 

sem, contudo, haver qualquer menção à necessidade de juntada de 

comprovante original de informação de inscrição negativa. A toda 

evidência, optou o legislador por presumir a veracidade das informações 

fornecidas, de forma a facilitar o acesso à Justiça, evitando fórmulas 

burocráticas que mais se prestam a afastar a parte de receber a 

prestação jurisdicional pretendida. Cabe ressaltar, ainda, que vige o 

princípio da boa fé quanto aos documentos juntados pela parte postulante, 

não sendo crível presumir que o documento apresentado não esteja em 

conformidade com aquele postulado, mormente em razão do fato de o 

autor poder responder pela litigância de má fé ao pleitear direito que não 

lhe assiste. Desse modo, comungo do entendimento de que a exigência de 

juntada de documento original que demonstre a inscrição negativa 

caracteriza excesso de formalismo, com o potencial risco de afastar a 

parte de receber a prestação jurisdicional pretendida. Destarte, impende 

anotar que a requerida também aduz em sua tese defensiva que a 

inscrição é legítima, confirmando assim que inseriu o nome da parte autora 

em cadastro de inadimplente. Afasto a preliminar arguida. II – Mérito 

Inicialmente, registro que no caso concreto é inviável a homologação do 

pedido de desistência da ação formulado pela autora em petitório de (ID nº. 

14896138), porquanto incide o disposto no Enunciado nº 90 do FONAJE, in 

verbis: “A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.” Resta evidente no caso 

dos autos que se trata de lide temerária, impondo o reconhecimento da 

litigância de má-fé da parte autora, pois alterou a verdade dos fatos, 

conforme veremos adiante. Verifica-se que o pedido de desistência fora 

efetivado após a apresentação de contestação pela requerida, com 

apresentação de documentos comprovando a relação havida entre as 

partes, antes da realização de audiência de conciliação, sendo fácil 

concluir que parte reclamante somente tenta se esquivar do julgamento 

com a resolução do mérito da demanda. Consta da exordial que a autora 

JULIANA NERES DO NASCIMENTO teve o nome indevidamente lançado 

pela requerida em cadastro de inadimplente, em razão de dívida cuja 

origem desconhece, pretendendo, portanto, a declaração de inexistência 

do débito e indenização por danos morais. Por outro lado, a ré BANCO 

BRADESCO S.A aduz ter com a requerente um vínculo jurídico, em razão 

de inadimplência ela foi negativada. Para comprovar a existência de 

relação jurídica anexou termo de adesão e diversas faturas de cartão de 

crédito utilizado pela autora. Observa-se que a parte requerida juntou aos 

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

partes, ou seja, serviços de cartão de crédito contratados pela autora, 

que em decorrência do inadimplemento fora procedida à inscrição nos 

órgãos de proteção ao crédito. Com base no livre convencimento motivado 

e analisando as provas anexadas pela ré decido pela constatação de 

existência de relação jurídica entre as partes. Segundo disposto nos 

artigos 5º e 6º da Lei nº. 9.099/95 o Juiz dirigirá o processo com liberdade 

e adotará a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos 

fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Deste modo, tenho que 

a requerida desincumbiu-se do ônus de comprovar os fatos por ela 

alegados, de que existe a relação jurídica, bem como demonstrou a origem 

da dívida, nos termo dos art. 373, II, CPC. Assim, se a parte autora não 

efetuou o pagamento dos serviços contratados e utilizados, de forma 

justa, adequada e contratualmente amparada, foi inserida corretamente 

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

nome do devedor inadimplente em cadastros restritivos de crédito 

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

em afirmar que aplica-se a teoria do ônus da prova a todos os processos 
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e ações, atendidas, certamente, as peculiaridades de uns e de outros. 

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

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

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

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

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

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

modificativo do direito do autor. Comprovado a relação jurídica, cabia à 

parte autora apresentar comprovantes de pagamentos, ônus que não se 

desincumbiu, pelo contrário, apresentou pedido de desistência visando se 

esquivar do débito. Ora, para que os danos morais sejam reparados é 

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

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

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

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

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

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

circunstâncias indicam que não existiu qualquer lesão à moral da parte 

autora com a manutenção do apontamento de seu nome nos cadastros 

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

danos morais. Desse modo, conforme requerido em pedido contraposto 

pela ré, tenho que a parte autora merece incorrer nas penalidades 

decorrentes da litigância de má-fé. Consoante explanado, no caso em tela 

a parte demandante deduziu pretensão que conscientemente não tinha 

direito, posto que comprovado que contratou e utilizou os serviços da 

requerida e por liberalidade não efetuou o pagamento das faturas. Resta 

evidenciada a conduta vil e ardiolosa da requerente que move o Poder 

Judiciário e pleiteia reparação por dano moral em decorrência de sua 

inadimplência consciente, o que contraria a probidade processual e 

autoriza o reconhecimento da litigância de má-fé, consoante artigo 80, I, do 

CPC. Os fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade 

processual, caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. 

Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da 

violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados 

especiais de processos, retardando o julgamento de causas legítimas e 

onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional, devendo a parte 

autora incorrer, portanto, nas penalidades decorrentes da litigância de 

má-fé, conforme dispõe o art. 80, I e II, do Código de Processo Civil/2015. III 

- Dispositivo Ante o exposto, afasto a preliminar arguida e JULGO 

IMPROCEDENTE, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC. Em 

tempo, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto, nos termos do artigo 

487, I, do CPC, para reconhecer a prática de litigância de má-fé, nos 

termos dos artigos 80 e 81 do CPC, e CONDENAR parte autora ao 

pagamento de multa de 9,9% e de indenização de 10%, ambos sobre o 

valor da causa, corrigidos à época do pagamento, bem como ao 

pagamento das custas do processo e dos honorários do advogado que 

fixo no montante de 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, 

com as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza 

de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 24 de outubro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001053-68.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERLEIA ALMEIDA MACHADO TORREZAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001053-68.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ANDERLEIA ALMEIDA 

MACHADO TORREZAO REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS Vistos. Ausente o relatório em razão do 

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

dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do mérito, eis que 

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

– Preliminar a) Carência da ação Alega a ré preliminar de inépcia da inicial 

por carência da ação, sob o argumento de que a autora “em nenhum 

momento fez prova do constrangimento que alega ter sofrido ou dos 

prejuízos que afirma ter se sujeitado, restando ausente a possibilidade 

jurídica do pedido, consequentemente tornando-se inepta a inicial”. 

Primeiramente, consigno que na concepção do CPC de 1973 as 

"condições da ação" eram requisitos processuais, sendo eles, a 

legitimidade, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido. Ausente 

qualquer desses requisitos constatava-se a carência da ação, nos termos 

do art. 267, VI, CPC/73. Entretanto, o CPC de 2015 extinguiu, como 

categoria, as condições da ação, porém seus requisitos permaneceram 

intactos. Atualmente, o interesse de agir e a legitimidade passaram a ser 

tratados como pressupostos processuais, nos termos do art. 17, do CPC, 

de tal forma que a ausência de qualquer deles importa no indeferimento da 

petição inicial, consoante art. 330, II e III, do CPC. No que atine a 

possibilidade jurídica do pedido, esse requisito passou a integrar a 

questão de mérito, porquanto quando o magistrado analisa o interesse de 

alguém em romper a inércia do judiciário, certamente se avalia a 

pertinência e legalidade do pedido, ou seja, o direito material e o mérito, na 

toada do art. 487 do CPC. Destarte, na lição de Nelson Nery Junior “A 

possibilidade jurídica do pedido não é mais considerada justificativa de 

inépcia da inicial ou extinção do feito sem resolução do mérito, como 

ocorria no CPC/1973. O pedido é juridicamente possível quando o 

ordenamento não o proíbe expressamente.” (Nery Junior, Nelson. Código 

de Processo Civil Comentado/Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade 

Nery, 16 ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

pág. 1.206). Desse modo, considerando que a preliminar suscitada se 

consubstancia na possibilidade jurídica do pedido, a qual, como explanado, 

integra questão de mérito, afasto-a, pois impertinente conforme as normas 

do CPC em vigor. II – Mérito Narra a exordial que a autora que teve o nome 

indevidamente lançado pela requerida em cadastro de inadimplente, 

porquanto jamais manteve com ela qualquer relação jurídica, razão pela 

qual pretende a declaração de inexistência do débito e indenização por 

dano moral. Entretanto, em audiência de conciliação (ID nº. 14678892) a 

requerente afirma que o débito existe e fora contraído por seu marido à 

época, bem como que tentou renegociar a dívida junto ao banco, porém 

sem sucesso. Em sede de contestação a requerida defende a legalidade 

da cobrança, sendo a inscrição em cadastro de inadimplente um exercício 

regular do direito, instruindo sua peça com telas sistêmicas a demonstrar o 

alegado. Inobstante a precariedade dos documentos comprobatórios 

apresentados pela ré, é fato que a autora confessa a existência do débito. 

Com base no livre convencimento motivado e analisando as provas 

produzidas constata-se a existência de relação jurídica entre as partes. 

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

processo com liberdade e adotará a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem 

comum. Assim, se a parte autora não efetuou o pagamento dos serviços 

contratados e utilizados, de forma justa, adequada e contratualmente 

amparada, foi inserida corretamente nos órgãos de proteção ao crédito 

pela ré. Nessa senda, a inscrição do nome do devedor inadimplente em 

cadastros restritivos de crédito configura-se exercício regular de direito. 

Outrossim a doutrina é uníssona em afirmar que aplica-se a teoria do ônus 

da prova a todos os processos e ações, atendidas, certamente, as 

peculiaridades de uns e de outros. Portanto, conclui-se quanto as regras 

do ônus da prova destinam-se aos litigantes do ponto de vista de como se 

devem comportar, à luz das expectativas (ônus) que o processo lhes 

enseja, por causa da atividade probatória. Deste modo, o Código de 

Processo Civil estabelece que incumbe o ônus da prova ao autor, quanto 

ao fato constitutivo do seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor. Comprovado a 

relação jurídica, cabia à parte autora apresentar comprovantes de 

pagamentos, ônus que não se desincumbiu, pelo contrário, confirmou a 

existência da dívida, afirmando que emprestou seu cartão ao seu marido. 

Ora, para que os danos morais sejam reparados é necessário considerar 

a conduta ilícita, a natureza da lesão e o porte econômico das partes. É 

importante observar, inclusive, as circunstâncias que norteiam os fatos, 

devendo ser aplicada a regra, moderadamente, para que não implique 
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locupletamento indevido e sem causa, o que não se pode admitir. Deve 

também, haver coerência com o caso em julgamento e atingir o objetivo de 

punir o ofensor. No caso dos autos, repito, as circunstâncias indicam que 

não existiu qualquer lesão à moral da parte autora com a manutenção do 

apontamento de seu nome nos cadastros dos maus pagadores, portanto, 

não há que se falar em indenização por danos morais. Desse modo, 

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

autora merece incorrer nas penalidades decorrentes da litigância de 

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

pretensão que conscientemente não tinha direito, posto que confessou 

que contratou e utilizou os serviços da requerida e por liberalidade não 

efetuou o pagamento das faturas. Resta evidenciada a conduta vil e 

ardiolosa da requerente que move o Poder Judiciário e pleiteia reparação 

por dano moral em decorrência de sua inadimplência consciente, o que 

contraria a probidade processual e autoriza o reconhecimento da litigância 

de má-fé, consoante artigo 80, I, do CPC. Os fatos mencionados 

demonstram atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte 

reclamante como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único 

intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e 

processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, 

retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes mais 

necessitam da tutela jurisdicional, devendo a parte autora incorrer, 

portanto, nas penalidades decorrentes da litigância de má-fé, conforme 

dispõe o art. 80, I e II, do Código de Processo Civil/2015. III - Dispositivo 

Ante o exposto, afasto a preliminar arguida e JULGO IMPROCEDENTE, a 

pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC. Em tempo, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contraposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, 

para reconhecer a prática de litigância de má-fé, nos termos dos artigos 

80 e 81 do CPC, e CONDENAR parte autora ao pagamento de multa de 

9,9% e de indenização de 10%, ambos sobre o valor da causa, corrigidos 

à época do pagamento, bem como ao pagamento das custas do processo 

e dos honorários do advogado que fixo no montante de 20% sobre o valor 

da causa, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitado em 

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

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

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

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

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

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

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 24 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000359-36.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE CARDOSO DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ALVES DE SOUZA OAB - MT23372/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000359-36.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: ZENAIDE CARDOSO DE JESUS 

EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. A parte devedora 

informou que efetuou o pagamento do valor da condenação (ID. nº. 

15967864) e a parte credora postulou pela expedição de alvará da quantia 

depositada, indicando a conta corrente para transferência, bem como a 

intimação da devedora para efetuar o pagamento do valor remanescente, 

apresentando planilha atualizada do débito, conforme evento nº. 

15985645. Sendo assim, expeça-se alvará eletrônico para liberação do 

valor depositado judicialmente em favor da parte credora, DESDE QUE o(a) 

patrono(a) possua no instrumento de procuração poder expresso para 

receber. Caso contrário, intime-se a credora para proceder a devida 

regularização, em 05 (cinco) dias. Determino a intimação da parte 

devedora para efetuar pagamento integral da dívida, de acordo com o 

cálculo apresentado pela autora ou impugnar o valor, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de o valor devido ser acrescido de multa. 

Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de outubro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010452-70.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

P. B. PULIDO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL PAULINO EIRELI - ME (EXECUTADO)

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CEZAR AUGUSTO SARTORI OAB - PR0069614A (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010452-70.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: P. B. PULIDO - ME EXECUTADO: 

GABRIEL PAULINO EIRELI - ME, BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 26 de outubro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001287-50.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DAISI TERESA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILCE DELHA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0018138A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNICOM COMUNICACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

SISTEMA MBS DE COMUNICACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

JULIA NERIS DE CARVALHO DE FREITAS 56710682900 (REQUERIDO)

GUND E CALDAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA OAB - SP311043 (ADVOGADO(A))

CELSO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT0005476S-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001287-50.2018.8.11.0007 REQUERENTE: DAISI TERESA PEREIRA 

REQUERIDO: OMNICOM COMUNICACAO LTDA - ME, GUND E CALDAS 

LTDA - ME, SISTEMA MBS DE COMUNICACAO LTDA - ME, JULIA NERIS DE 

CARVALHO DE FREITAS 56710682900 Vistos. Dispensado relatório nos 

termos do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado 

da lide com base no art. 355, I, do Código de Processo Civil. I – Preliminar 

a) Ausência de “interesse de agir” arguida pelas requeridas SISTEMA MBS 

DE COMUNICAÇÃO LTDA e JULIA NERIS DE CARVALHO FREITAS Alegam 

as requeridas que desconheciam o problema apresentado pela parte, que 

não as procurou na seara extrajudicial para resolvê-lo. Defende que a 

falta de requerimento administrativo para solução do empasse retira o 

interesse de agir da autora, porquanto inexistente resistência da ré. A 

título de elucidação, vale colacionar a lição de Nelson Nery Junior sobre o 

assunto: “Interesse processual. Deve preferir-se utilizar o termo da lei ao 

equívoco “interesse de agir”, eivado de falta de técnica e precisão, além 

de constituir-se em velharia do sistema CPC de 1939. Assim como a LDi 
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modificou o nomen iuris do “desquite” para separação judicial, o CPC de 

1973 modificou o nomen iuris “interesse de agir” para interesse 

processual. Desde então ninguém mais fala em desquite. Nada justifica 

manter-se o velho e ilegal nome antigo (interesse de agir). Agir pode ter 

significado processual e extraprocessual, ao passo que “interesse 

processual” significa, univocamente, entidade que tem eficácia 

endoprocessual (Nery. Condições da ação [RP64/36-37]). Existe interesse 

processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a 

tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe 

alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se interesse 

processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado 

(v.g, pelo inadimplemento da prestação e resistência do réu a pretensão 

do autor).” (Nery Junior, Nelson. Código de Processo Civil 

Comentado/Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, 16 ed. rev., 

atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, pág. 1.205). 

Ademais, é certo que a ausência de requerimento administrativo pela parte 

autora para solução do conflito extrajudicialmente, por si só, não lhe retira 

o interesse processual, sob pena de ofensa ao Princípio do Livre Acesso 

ao Poder Judiciário, assegurado pelo artigo 5º, inciso XXXV da 

Constituição Federal, razão pela qual afasto a preliminar arguida. II – Mérito 

No mérito, afirma a autora que as requeridas publicaram matéria 

jornalísticas em seus sítios eletrônicos que não condizem com a verdade, 

porquanto apesar de afirmarem que a autora fora processada pelo 

Ministério Público, em verdade, é apenas investigada (processo SIMP 

004381-011/2016), inexistindo qualquer ação civil em seu desfavor. 

Pretende a condenação das requeridas à obrigação de fazer de se 

retratarem, retificando a matéria, bem como a reparação pelo prejuízo 

moral suportado. Analisando o documento encartado ao ID nº. 13006922 - 

Pág. 3 vislumbra-se a matéria em comento, cujo título é “Alta Floresta: MP 

ajuíza ação contra diretora de ensino por abuso de poder”. No bojo da 

matéria consta que “O Ministério Público ingressou com ação civil contra a 

diretora da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e Inovação do 

Estado de Mato Grosso (SECITEC) unidade Alta Floresta. A ação foi 

iniciada no ano de 2016, uma denuncia recebida pelo site FlorestaNet no 

início deste mês versa sobre o medo do autoritarismo que os servidores 

cotidianamente, “Medo, é a palavra que rege a escola”. Mais adiante, 

consta ainda que: “A gestora da SECITEC foi denunciada no Ministério 

Público, o caso tramita na 2ª Promotoria de Justiça Criminal – Alta Floresta, 

sob os cuidados da Promotora Carina Sfredo Dalmolin que instaurou um 

processo extrajudicial para apurar: Eficiência, Violação aos Princípios 

Administrativos; Legalidade e Violação aos princípios administrativos. (...)”. 

Inobstante o título do texto apontar que o Ministério Público ajuizou ação 

contra a autora, e no início de teor mencionar que referido órgão 

ingressou com ação civil contra a requerente, ao fim da referida matéria 

consta que a gestora do SECITEC fora denunciada no Ministério Público e 

o caso tramita perante a 2ª Promotoria de Justiça. Desse modo, vê-se que 

a matéria é contraditória e padece de precisão técnica sobre as 

informações nela lançadas. Aos aplicadores do direito é claro o 

discernimento entre processo judicial e extrajudicial, o que, nem sempre é 

de conhecimento do homem comum. Seja extra ou judicial, ainda que 

investigativo, havia um processo em trâmite em desfavor da autora, o que 

não é negado por ela. A irresignação da autora dá-se quanto ao fato de 

mencionarem a existência de ação judicial movida pelo Ministério Público, 

pretendendo a retratação das requeridas. Desse modo, e considerando a 

certidão de ID nº. 13006922, procede o pedido de obrigação de fazer para 

determinar que as requeridas se retratem e esclareçam que não há ação 

judicial em desfavor da autora, quando em verdade trata-se de um 

procedimento extrajudicial. Por outro lado, não vislumbro comprovação de 

prejuízo moral suportado pela autora. O documento de ID nº. 14100321 

comprova que aos 10/05/2018 fora publicado no Diário Oficial do Estado 

de Mato Grosso a exoneração da autora do cargo em comissão de 

direção geral e assessoramento da SECITEC, contudo, não constam dos 

autos qualquer informação sobre o motivo da exoneração, não podendo 

esta ser presumidamente atribuída a publicação das matérias jornalísticas 

que levaram a propositura da demanda. Nessa toada, tenho que a autora 

não comprovou fato constitutivo do seu direito de modo a demonstrar 

maiores prejuízos à divulgação das matérias pelas requeridas, o qual não 

é presumido no caso vertente. Assim, respeitados os limites da liberdade 

de informação garantida à imprensa, não pode haver censura à 

veiculação de dados e acontecimentos verídicos, posto que, como dito, 

apesar de não ser judicial, há um processo (extrajudicial) em desfavor da 

autora. Não induzem ao reconhecimento do dano moral certas situações 

que, a despeito de serem desagradáveis, são inerentes ao exercício 

regular de determinadas atividades, como é o caso da espécie que se 

aponta. Sobre o assunto, leciona o ilustre doutrinador: “(...) só deve ser 

reputado como dano moral à dor, vexame, sofrimento, ou humilhação que, 

fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento 

psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio 

em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no 

transito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano 

moral, ensejando ações judiciais em busca de indenização pelos mais 

triviais aborrecimentos (...)”(SÉRGIO CAVALIERI FILHO, PROGRAMA DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL, Malheiros, 4ª ed., 2003, p. 99). Nesse sentido, 

eis os entendimentos jurisprudenciais que colaciono: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NOTÍCIA PUBLICADA EM JORNAL 

COM DIVULGAÇÃO DE NOME E FOTOGRAFIA DAS PESSOAS SUSPEITAS 

DE ENVOLVIMENTO EM FATO CRIMINOSO. INTERESSE PÚBLICO. 

PREVALÊNCIA DO DIREITO À INFORMAÇÃO E DO DIREITO DE LIBERDADE 

DE IMPRENSA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. A matéria 

jornalística que se limita a divulgar o desencadeamento de operação 

policial e de investigação criminal fundadas na prática de crimes contra o 

erário público, identificando os suspeitos, mas sem emitir qualquer juízo de 

valor ou opinião depreciativa, não caracteriza ofensa à honra e à 

dignidade da pessoa citada. Caso em que havia notório e legítimo interesse 

público com a notícia, até mesmo pela natureza do ilícito que era 

investigado. Direito à informação e à liberdade de imprensa que prevalece, 

na hipótese, sobre o direito individual à imagem. Segredo de justiça que 

não implica, necessariamente, ilicitude da publicação da notícia. Danos 

morais não configurados. Precedente que analisou publicação de notícia 

em veículo de imprensa diverso, sobre a mesma operação. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007842248, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto 

Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 08/08/2018). REPARAÇÃO DE 

DANOS. PUBLICAÇÃO EM JORNAL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA 

DOS FATOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO 

DESPROVIDO. Caso em que o autor requer indenização por danos morais 

sob a alegação de ter sofrido abalo moral em razão da publicação de 

matéria jornalística noticiando a sua prisão, publicada em jornal de 

circulação local. Ainda que decretada a revelia, a presunção de 

veracidade dos fatos é relativa, salvo se do contrário resultar da 

convicção do juiz, segundo art. 20, da lei 9.099/95. Analisando a matéria 

publicada (fl. 15) verifica-se que o autor fora tratado somente como 

"investigado" por tráfico de drogas, tanto que houve a denúncia. Ainda, a 

reportagem relata somente a prisão do recorrente em face das denúncias 

recebidas, culminando com a expedição do respectivo mandado de busca 

e apreensão no endereço onde reside. Desse modo, tenho que não restou 

verificada qualquer calúnia ou difamação por parte da ré em relação ao 

autor. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, na forma do 

art. 46 da lei 9.099/95. (Recurso Cível Nº 71004632444, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Arriada Lorea, Julgado 

em 27/11/2014). Portanto, improcedente o dano moral. Em tempo, 

improcedente ainda o pedido contraposto de condenação em litigância de 

má fé formulado pelas requeridas SISTEMA MBS DE COMUNICAÇÃO LTDA 

e JULIA NERIS DE CARVALHO FREITAS, porquanto parcialmente 

procedente a demanda. II – Dispositivo Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do 

CPC para confirmar os termos e prazos da liminar concedida (ID nº. 

13027946), e determinara que as requeridas promovam a retratação 

pública das matérias jornalistas, nos mesmos meios de comunicação onde 

as notícias falsas foram divulgadas, dando destaque semelhante ao da 

matéria anteriormente divulgada, fazendo constar a real versão dos fatos, 

ou seja, de que NÃO HÁ AÇÃO JUDICIAL EM TRÂMITE EM FACE DA 

AUTORA INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, bem como fazendo 

constar que se trata de retratação em razão de determinação judicial, no 

PRAZO DE 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa diária no valor de 

R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento. Em tempo, 

JULGO IMPROCEDENTE O DANO MORAL, bem como o PEDIDO 

CONTRAPOSTO, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 
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54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos 

ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

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

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000730-97.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FABIO MAZUREK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEILIANE VIEIRA MENDES OAB - MT0020117A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DHEIMISSON SOUSA COIMBRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIONE CARMO RAMOS OAB - MT22885/O (ADVOGADO(A))

 

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

representantes legais, do inteiro teor da juntada do ID nº 16196320, bem 

como para indicar os dados bancários: número da conta (corrente ou 

poupança), nº da Agência, Banco e nº do CPF/CNPJ do titular da conta, no 

prazo de 05 (cinco) dias, para posterior transferência do valor penhorado 

no ID - 10664582.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milena Ramos de Lima e Souza

 Cod. Proc.: 167542 Nr: 2767-80.2018.811.0007

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego de Souza Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANSSIELY LONGHINI 

CARLOS POSSAMAE - OAB:19968/O

 Certifico que procedo a intimação da Advogada do autor do fato: Diego de 

Souza Nascimento, da audiência preliminar designada para o dia 26 de 

novembro de 2018, às 15h20min.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002051-36.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIR CASSOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002051-36.2018.8.11.0007 REQUERENTE: JANDIR CASSOL REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos. Trata-se de pedido de tutela provisória objetivando a 

retirada do nome da parte requerente dos cadastros restritivos ao crédito, 

sob a alegação de que a inscrição é indevida ante a quitação do débito. O 

artigo 294 do NCPC prevê que a tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência, sendo que na primeira hipótese será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dicção 

do artigo 300 do NCPC. Compulsando os autos, verifico ausente um dos 

requisitos que ensejam a concessão da medida liminar pleiteada, ou seja, a 

probabilidade do direito, visto que não há nos autos qualquer documento 

que comprove o pagamento do débito em discussão. Desta feita, não é 

possível concluir, nesse primeiro momento, que a negativação combatida 

no feito é realmente indevida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela 

provisória em razão da ausência dos requisitos legais autorizadores. 

Saliento que tal medida tem caráter de reversibilidade, podendo, a qualquer 

momento, ser modificada, caso sejam trazidos novos elementos aos 

autos. No tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, considerando 

a hipossuficiência da parte reclamante, declaro em seu favor invertido o 

ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte reclamada, a fim de 

comparecer à audiência de conciliação a ser designada. INTIMEM-SE. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003821-64.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA FERREIRA PAPOTI OAB - MT0020469A (ADVOGADO(A))

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

JOSIANE DO AMARAL OAB - MT23772/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003821-64.2018.8.11.0007 REQUERENTE: JOSE APARECIDO DOS 

SANTOS REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

Vistos, etc. Trata-se de pedido de concessão de liminar, visando a 

retirada do nome da parte requerente dos cadastros restritivos ao crédito. 

Analisando os documentos apresentados, em confronto lógico com os 

argumentos expendidos pela parte autora, verifico presentes os requisitos 

exigidos para o deferimento do pedido liminar, quais sejam: fumus boni 

juris e periculum in mora. Contudo, em pesquisa ao sistema do SCPC, 

verifico não haver restrições em nome da parte requerente, conforme 

extrato anexo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória, 

haja vista não persistirem as restrições em nome do autor. No tocante ao 

pedido de inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança da 

alegação feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em 

seu favor invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 

6.º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte 

reclamada, a fim de comparecer à audiência de conciliação já designada. 

INTIMEM-SE. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de outubro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003817-27.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FRANCA NISHIKAWA OAB - MT13169/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA APARECIDA DA SILVA 62302116100 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003817-27.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ANA MARIA BISPO 

REQUERIDO: MARCIA APARECIDA DA SILVA 62302116100 Vistos, etc. 

Trata-se de pedido de concessão de tutela provisória, visando a retirada 

do nome da parte requerente dos cadastros restritivos ao crédito. 

Analisando os documentos apresentados, em confronto lógico com os 

argumentos expendidos pela parte autora, verifico presentes os requisitos 

exigidos para o deferimento da tutela de urgência, quais sejam: a 

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

processo. Com efeito, a probabilidade do direito está revelada pelos 

documentos acostados aos autos, deles transparecendo a razoabilidade e 

plausibilidade do direito invocado. De igual modo, o perigo de dano é 

evidente, pois todos sabem que são funestos os prejuízos decorrentes 

dos registros insertos nos órgãos que restringem o crédito, trazendo 

efeitos negativos de maior relevância e gerando prejuízos irreparáveis. 

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

em Juízo, sendo que até decisão judicial a respeito não deve figurar no rol 
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de inadimplentes. Nesse sentido, segue a jurisprudência do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso: “RECURSO DE AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – LIMINAR CONCEDIDA PARA RETIRADA DO NOME 

DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

LIMINAR DEFERIDA – COGNIÇÃO SUMÁRIA -POSSIBILIDADE – PRAZO 

PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA – RAZOÁVEL – DILAÇÃO – AUSÊNCIA 

DE DESACERTO DA MAGISTRADA DE PISO – MANTIDA – ASTREINTE – 

ART 461, §§ 4º E 5º DO CPC - VALOR COMPATÍVEL – REDUÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE – PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. Recurso conhecido e 

desprovido. A astreinte é uma técnica de tutela coercitiva e acessória, que 

visa a pressionar o réu para que este cumpra mandamento judicial, sendo 

a pressão exercida através de ameaça ao seu patrimônio, 

consubstanciada em multa periódica a incidir em caso de descumprimento. 

Estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela, 

sobretudo em se tratando de relação de consumo, não há ilegalidade do 

magistrado que defere liminar para retirada do nome do autor dos registros 

insertos nos órgãos que restringem crédito sob pena de aplicação de 

multa diária. Não se afigura qualquer excesso o valor arbitrado (R$ 

500,00), estando dentro do princípio da razoabilidade e da 

proporcionalidade. Na fase executória, se houver excesso, o magistrado 

poderá decotar o valor para patamar mais justo, tratando-se de decisão 

momentânea. Não há qualquer exigüidade o prazo concedido para 

cumprimento da obrigação que não contem qualquer complexidade (48 

horas).” (AI 155563/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/03/2015, Publicado no DJE 

09/03/2015). Assim, por estarem presentes os requisitos legais no caso 

em questão, que versa sobre relação de consumo, o deferimento da tutela 

de urgência é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 

6º da Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, §3º do Código de Defesa do 

Consumidor, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a parte 

requerida promova a exclusão do nome da parte autora dos cadastros 

restritivos ao crédito, referente ao débito objeto da presente demanda, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de 

R$ 200,00 (duzentos reais). No tocante ao pedido de inversão do ônus da 

prova, considerando a verossimilhança da alegação feita pela parte 

reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus 

da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII, do Código 

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

comparecer à audiência de conciliação designada. INTIMEM-SE. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000106-48.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COSME PAULO DE AZEVEDO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000106-48.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: COSME PAULO DE AZEVEDO Vistos etc. Relatório 

dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

Perscrutando os autos, verifico por meio da certidão de ID num. 15961582, 

que o credor, apesar de devidamente intimado para se manifestar no 

processo, quedou-se inerte. Calha registrar a afronta ao princípio 

constitucional da razoável duração do processo pelo exequente, 

porquanto resta evidenciado que a autora não praticou os atos 

processuais que lhe competem e indubitavelmente abandonou o processo. 

Ademais, em obediência ao princípio da celeridade, que norteia o 

procedimento do Juizado Especial, é inadmissível aceitar que o processo 

permaneça paralisado por inércia da parte autora, não restando outra 

alternativa, senão a extinção do feito em razão do abandono do autor. 

Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. Deixo de condenar a parte autora Banco Bradesco S/A ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

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

9.099/95. Atente-se a Secretaria da Vara a respeito da condenação ao 

pagamento das custas processuais ao litigante de má-fé, conforme 

sentença exarada na fase de conhecimento, procedendo-se de acordo 

com a CNGC/MT. Intimem-se. Após o trânsito em julgado a e adotadas as 

providências pertinentes, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 24 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011157-05.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO REIS GUEDES PAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT0009865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTICA RENASCER LTDA - ME (EXECUTADO)

MARIA JULNICE BOIT DA SILVA (EXECUTADO)

JOSÉ EVARISTO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAN DOUGLAS SALLES ALVES DOS SANTOS OAB - MT0018420A 

(ADVOGADO(A))

CELSO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT0005476S-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011157-05.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: PAULO REIS GUEDES PAIS 

EXECUTADO: OTICA RENASCER LTDA - ME, JOSÉ EVARISTO DA SILVA, 

MARIA JULNICE BOIT DA SILVA Vistos. Relatório dispensado em face do 

permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. A solução amigável do conflito 

está em consonância com a legislação pertinente. Ante o exposto, 

HOMOLOGO a transação celebrada entre as partes. Por conseguinte, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do artigo 487, inciso III, “b”, do vigente Código de Processo Civil. Oficie-se 

ao Cartório de Protesto requisitando-se o cancelamento do protesto, no 

prazo de 03 (três) dias, conforme prevê o art. 517, § 4º, do CPC. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 da Lei nº 9.099/95). 

Arquive-se. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 25 de 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001711-29.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA HILLESHEIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELORI ESTELA FAVETTI OAB - MT20251/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001711-29.2017.8.11.0007 REQUERENTE: EDINEIA HILLESHEIM 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora no 

Id. num. 11739635, indicando omissão quanto ao índice de correção 

monetária e juros do valor da repetição do indébito, bem como indicando 

erro material quanto aos meses e a média de cálculo para apuração do 

valor da repetição do indébito. Instada a manifestar, a requerida não 

apresentou resposta aos embargos de declaração, optando, no entanto, 

por apresentar recurso inominado, conforme Id. num. 12174701. É o 

necessário. DECIDO. Os artigos 48 e 49 da Lei nº 9.099/95 preconizam o 

seguinte: “Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou 

acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo 
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único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Art. 49. Os 

embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no 

prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão.” Com efeito, os 

embargos declaratórios devem ser manejados com o escopo de elucidar 

obscuridade, de afastar contradição ou de suprimir omissão ou dúvida 

existente no julgado. Em análise percuciente do processo eletrônico, 

constato que os embargos de declaração interpostos pela parte autora 

merecem ser conhecidos em razão de erro material e omissão no julgado 

quanto aos valores da repetição do indébito. O erro material decorre da 

menção equivocada dos meses a que se referem as faturas objeto de 

revisão. A parte autora pleiteou na inicial a revisão dos débitos referentes 

aos meses de novembro/2016, dezembro/2016, janeiro/2017, 

fevereiro/2017 e março/2017. No entanto, a sentença proferida 

considerou na fundamentação os meses de março/2017 a maio/2017, erro 

este que, inclusive, refletiu no cálculo da média, pois o valor da média 

indicado na sentença é de R$ 625,90, quando na realidade é de R$ 633,13 

(obtido pelos valores das faturas posteriores “abril 648,07”; “maio 534,41”; 

“junho 743,13 - Id. 8279214”; e “agosto 606,91”). Dessa forma, ante a 

constatação do erro material quanto aos meses e quanto ao valor da 

média, os valores inerentes à repetição do indébito devem ser corrigidos, 

conforme tabela a seguir: Mês Valor pago Média de consumo Valor 

indevido Repetição do indébito nov/16 1.277,88 633,13 644,75 1.289,50 

dez/16 1.339,18 633,13 706,05 1.412,10 jan/17 996,26 633,13 363,13 

726,26 fev/17 730,49 633,13 97,36 194,72 mar/17 1.475,98 633,13 842,85 

1.685,70 Total: 5.308,28 Quanto à omissão alegada, esta resta 

evidenciada pela ausência de pronunciamento quanto ao índice de 

correção monetária, juros e termo inicial de incidência em relação aos 

valores provenientes da repetição do indébito. Conforme dispõe o art. 42, 

parágrafo único, do CDC, “o consumidor cobrado em quantia indevida tem 

direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em 

excesso, acrescido de correção monetária e juros legais [...]”. Nesse 

sentido, eis a orientação jurisprudencial: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OMISSÃO EXISTENTE. ACOLHIMENTO. TERMO INICIAL JUROS DE MORA E 

CORREÇÃO MONETÁRIA NA REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SUCUMBÊNCIA. 

OMISSÃO: Constatada omissão na decisão embargada, é caso de 

acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes. 

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA: O termo inicial da incidência da 

correção monetária é a data dos pagamentos das parcelas, assim como a 

data inicial dos juros moratórios é da citação. Precedentes SUCUMBÊNCIA: 

Todavia, a fundamentação do acórdão embargado relativamente à 

sucumbência é suficiente e deverá ser mantida. ACOLHERAM 

PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITO 

INFRINGENTE.” (Embargos de Declaração Nº 70069384683, Décima Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima 

Costa, Julgado em 11/08/2016). “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. ERRO 

MATERIAL. OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA 

NA REPETIÇÃO DE INDÉBITO. OMISSÃO CONFIGURADA. TERMO INICIAL 

DA EXIGÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS A CONTAR DA CITAÇÃO E 

CORREÇÃO MONETÁRIA A INICIAR DO PAGAMENTO INDEVIDO. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO.” (Tribunal de Justiça de Santa Catarina TJ-SC - 

Embargos de Declaração em Apelação Cível : ED 23456 SC 

2007.002345-6. Relator Stanley da Silva Braga. Julgamento 1 de Fevereiro 

de 2010). Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interpostos no Id. num. 11739635 para corrigir o erro material inerente aos 

meses objeto de revisão judicial, bem como para suprir a omissão inerente 

à correção monetária e juros, passando o item “a” da parte dispositiva da 

sentença proferida no Id. num. 11689540 a vigorar com a seguinte 

redação: “a) CONDENAR ré a restituir o valor pago indevidamente nas 

faturas inerentes aos meses de novembro/2016, dezembro/2016, 

janeiro/2017, fevereiro/2017 e março/2017, na forma dobrada, conforme 

fundamentação supra, totalizando o valor R$ 5.308,28 (cinco mil trezentos 

e oito reais e vinte e oito centavos), acrescido de correção monetária pelo 

INPC a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros legais 

de 1% ao mês a partir da citação.” Considerando que os embargos foram 

acolhidos com efeito infringente e que a parte ré apresentou recurso 

inominado antes da análise dos embargos, oportunizo referida parte a 

proceder com adequações que entender pertinentes no recurso inominado 

no prazo recursal de 10 (dez) dias. Caso a parte ré apresente as 

adequações no recurso, intime-se a recorrente para adequar suas 

contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Alta Floresta/MT, 24 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003222-28.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OLMIRO SCARPARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL LEITE BARBOSA OAB - MT0017817A (ADVOGADO(A))

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO OAB - MT0010494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLUTIONS ONE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003222-28.2018.8.11.0007 REQUERENTE: OLMIRO SCARPARO 

REQUERIDO: SOLUTIONS ONE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Vistos. 

Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38, da Lei 9.099/95. 

Trata-se de julgamento antecipado da lide com base no art. 355, I do CPC. 

Afirma a parte autora que vem sofrendo cobranças indevidas pela 

requerida, em razão de valores atinente a contrato não firmado por ele. 

Por seu turno, a parte demandada trouxe aos autos contrato de adesão de 

ID nº. 15973094, possivelmente assinado pelo requerente, instruído com 

cópia dos documentos pessoais do autor. Insta salientar que o documento 

apresentado pela ré com o escopo de justificar a origem dos descontos 

objeto da demanda demonstra similitude com a assinatura lançada pelo 

autor no instrumento de procuração de ID nº. 15174361. Nessa toada, o 

cenário fático apresentado não permite uma conclusão certeira sobre os 

fatos, havendo dúvidas sobre a efetiva contratação do cartão de crédito e 

“autorização de compra” demonstrados pelos mencionados documentos. 

Desse modo, a realização de perícia técnica na assinatura dos 

documentos juntados pela parte ré se revela imprescindível para a 

verificação da contratação e aplicação do melhor direito. A matéria que 

reclama a realização de perícia conclusiva, a fim de se aferir se o contrato 

foi fraudado ou não, tem o intuito de respaldar uma decisão baseada em 

prova concreta. Assim, a aplicação da Lei nº. 9.099/09 nas causas de 

maior complexidade consistiria em infração ao princípio do contraditório e 

da ampla defesa, art. 5º, LV, da CF. Ante o exposto, revogo a tutela 

provisória deferida e JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com base no art. 51, II, c/c art. 3º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

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

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002613-45.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GENI BALESTRI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAISSA CAROLINA DE OLIVEIRA TELES OAB - MT23016/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASTER OFFICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002613-45.2018.8.11.0007 REQUERENTE: GENI BALESTRI DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: MASTER OFFICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA Vistos. 

Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

A parte autora desiste da ação, consoante se verifica do petitório de ID nº. 

15912536, o que independe da anuência da parte adversa, nos termos do 

Enunciado nº 90 do FONAJE. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no artigo 485, VIII, 

do Código de Processo Civil. Sem custas. Arquivem-se, nos termos do 
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artigo 915, da CNGC, por interpretação analógica, segundo o qual 

proferida sentença homologatória de acordo, e não sendo o caso de se 

aguardar eventual cumprimento da transação, o processo deverá ser 

arquivado, com as anotações devidas. Cumpra-se. Consoante o disposto 

no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação 

da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

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

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001287-50.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DAISI TERESA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNICOM COMUNICACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

SISTEMA MBS DE COMUNICACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

JULIA NERIS DE CARVALHO DE FREITAS 56710682900 (REQUERIDO)

GUND E CALDAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA OAB - SP311043 (ADVOGADO(A))

CELSO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT0005476S-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001287-50.2018.8.11.0007 REQUERENTE: DAISI TERESA PEREIRA 

REQUERIDO: OMNICOM COMUNICACAO LTDA - ME, GUND E CALDAS 

LTDA - ME, SISTEMA MBS DE COMUNICACAO LTDA - ME, JULIA NERIS DE 

CARVALHO DE FREITAS 56710682900 Vistos. Dispensado relatório nos 

termos do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado 

da lide com base no art. 355, I, do Código de Processo Civil. I – Preliminar 

a) Ausência de “interesse de agir” arguida pelas requeridas SISTEMA MBS 

DE COMUNICAÇÃO LTDA e JULIA NERIS DE CARVALHO FREITAS Alegam 

as requeridas que desconheciam o problema apresentado pela parte, que 

não as procurou na seara extrajudicial para resolvê-lo. Defende que a 

falta de requerimento administrativo para solução do empasse retira o 

interesse de agir da autora, porquanto inexistente resistência da ré. A 

título de elucidação, vale colacionar a lição de Nelson Nery Junior sobre o 

assunto: “Interesse processual. Deve preferir-se utilizar o termo da lei ao 

equívoco “interesse de agir”, eivado de falta de técnica e precisão, além 

de constituir-se em velharia do sistema CPC de 1939. Assim como a LDi 

modificou o nomen iuris do “desquite” para separação judicial, o CPC de 

1973 modificou o nomen iuris “interesse de agir” para interesse 

processual. Desde então ninguém mais fala em desquite. Nada justifica 

manter-se o velho e ilegal nome antigo (interesse de agir). Agir pode ter 

significado processual e extraprocessual, ao passo que “interesse 

processual” significa, univocamente, entidade que tem eficácia 

endoprocessual (Nery. Condições da ação [RP64/36-37]). Existe interesse 

processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a 

tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe 

alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se interesse 

processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado 

(v.g, pelo inadimplemento da prestação e resistência do réu a pretensão 

do autor).” (Nery Junior, Nelson. Código de Processo Civil 

Comentado/Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, 16 ed. rev., 

atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, pág. 1.205). 

Ademais, é certo que a ausência de requerimento administrativo pela parte 

autora para solução do conflito extrajudicialmente, por si só, não lhe retira 

o interesse processual, sob pena de ofensa ao Princípio do Livre Acesso 

ao Poder Judiciário, assegurado pelo artigo 5º, inciso XXXV da 

Constituição Federal, razão pela qual afasto a preliminar arguida. II – Mérito 

No mérito, afirma a autora que as requeridas publicaram matéria 

jornalísticas em seus sítios eletrônicos que não condizem com a verdade, 

porquanto apesar de afirmarem que a autora fora processada pelo 

Ministério Público, em verdade, é apenas investigada (processo SIMP 

004381-011/2016), inexistindo qualquer ação civil em seu desfavor. 

Pretende a condenação das requeridas à obrigação de fazer de se 

retratarem, retificando a matéria, bem como a reparação pelo prejuízo 

moral suportado. Analisando o documento encartado ao ID nº. 13006922 - 

Pág. 3 vislumbra-se a matéria em comento, cujo título é “Alta Floresta: MP 

ajuíza ação contra diretora de ensino por abuso de poder”. No bojo da 

matéria consta que “O Ministério Público ingressou com ação civil contra a 

diretora da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e Inovação do 

Estado de Mato Grosso (SECITEC) unidade Alta Floresta. A ação foi 

iniciada no ano de 2016, uma denuncia recebida pelo site FlorestaNet no 

início deste mês versa sobre o medo do autoritarismo que os servidores 

cotidianamente, “Medo, é a palavra que rege a escola”. Mais adiante, 

consta ainda que: “A gestora da SECITEC foi denunciada no Ministério 

Público, o caso tramita na 2ª Promotoria de Justiça Criminal – Alta Floresta, 

sob os cuidados da Promotora Carina Sfredo Dalmolin que instaurou um 

processo extrajudicial para apurar: Eficiência, Violação aos Princípios 

Administrativos; Legalidade e Violação aos princípios administrativos. (...)”. 

Inobstante o título do texto apontar que o Ministério Público ajuizou ação 

contra a autora, e no início de teor mencionar que referido órgão 

ingressou com ação civil contra a requerente, ao fim da referida matéria 

consta que a gestora do SECITEC fora denunciada no Ministério Público e 

o caso tramita perante a 2ª Promotoria de Justiça. Desse modo, vê-se que 

a matéria é contraditória e padece de precisão técnica sobre as 

informações nela lançadas. Aos aplicadores do direito é claro o 

discernimento entre processo judicial e extrajudicial, o que, nem sempre é 

de conhecimento do homem comum. Seja extra ou judicial, ainda que 

investigativo, havia um processo em trâmite em desfavor da autora, o que 

não é negado por ela. A irresignação da autora dá-se quanto ao fato de 

mencionarem a existência de ação judicial movida pelo Ministério Público, 

pretendendo a retratação das requeridas. Desse modo, e considerando a 

certidão de ID nº. 13006922, procede o pedido de obrigação de fazer para 

determinar que as requeridas se retratem e esclareçam que não há ação 

judicial em desfavor da autora, quando em verdade trata-se de um 

procedimento extrajudicial. Por outro lado, não vislumbro comprovação de 

prejuízo moral suportado pela autora. O documento de ID nº. 14100321 

comprova que aos 10/05/2018 fora publicado no Diário Oficial do Estado 

de Mato Grosso a exoneração da autora do cargo em comissão de 

direção geral e assessoramento da SECITEC, contudo, não constam dos 

autos qualquer informação sobre o motivo da exoneração, não podendo 

esta ser presumidamente atribuída a publicação das matérias jornalísticas 

que levaram a propositura da demanda. Nessa toada, tenho que a autora 

não comprovou fato constitutivo do seu direito de modo a demonstrar 

maiores prejuízos à divulgação das matérias pelas requeridas, o qual não 

é presumido no caso vertente. Assim, respeitados os limites da liberdade 

de informação garantida à imprensa, não pode haver censura à 

veiculação de dados e acontecimentos verídicos, posto que, como dito, 

apesar de não ser judicial, há um processo (extrajudicial) em desfavor da 

autora. Não induzem ao reconhecimento do dano moral certas situações 

que, a despeito de serem desagradáveis, são inerentes ao exercício 

regular de determinadas atividades, como é o caso da espécie que se 

aponta. Sobre o assunto, leciona o ilustre doutrinador: “(...) só deve ser 

reputado como dano moral à dor, vexame, sofrimento, ou humilhação que, 

fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento 

psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio 

em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no 

transito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano 

moral, ensejando ações judiciais em busca de indenização pelos mais 

triviais aborrecimentos (...)”(SÉRGIO CAVALIERI FILHO, PROGRAMA DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL, Malheiros, 4ª ed., 2003, p. 99). Nesse sentido, 

eis os entendimentos jurisprudenciais que colaciono: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NOTÍCIA PUBLICADA EM JORNAL 

COM DIVULGAÇÃO DE NOME E FOTOGRAFIA DAS PESSOAS SUSPEITAS 

DE ENVOLVIMENTO EM FATO CRIMINOSO. INTERESSE PÚBLICO. 

PREVALÊNCIA DO DIREITO À INFORMAÇÃO E DO DIREITO DE LIBERDADE 

DE IMPRENSA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. A matéria 

jornalística que se limita a divulgar o desencadeamento de operação 

policial e de investigação criminal fundadas na prática de crimes contra o 

erário público, identificando os suspeitos, mas sem emitir qualquer juízo de 

valor ou opinião depreciativa, não caracteriza ofensa à honra e à 

dignidade da pessoa citada. Caso em que havia notório e legítimo interesse 

público com a notícia, até mesmo pela natureza do ilícito que era 
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investigado. Direito à informação e à liberdade de imprensa que prevalece, 

na hipótese, sobre o direito individual à imagem. Segredo de justiça que 

não implica, necessariamente, ilicitude da publicação da notícia. Danos 

morais não configurados. Precedente que analisou publicação de notícia 

em veículo de imprensa diverso, sobre a mesma operação. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007842248, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto 

Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 08/08/2018). REPARAÇÃO DE 

DANOS. PUBLICAÇÃO EM JORNAL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA 

DOS FATOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO 

DESPROVIDO. Caso em que o autor requer indenização por danos morais 

sob a alegação de ter sofrido abalo moral em razão da publicação de 

matéria jornalística noticiando a sua prisão, publicada em jornal de 

circulação local. Ainda que decretada a revelia, a presunção de 

veracidade dos fatos é relativa, salvo se do contrário resultar da 

convicção do juiz, segundo art. 20, da lei 9.099/95. Analisando a matéria 

publicada (fl. 15) verifica-se que o autor fora tratado somente como 

"investigado" por tráfico de drogas, tanto que houve a denúncia. Ainda, a 

reportagem relata somente a prisão do recorrente em face das denúncias 

recebidas, culminando com a expedição do respectivo mandado de busca 

e apreensão no endereço onde reside. Desse modo, tenho que não restou 

verificada qualquer calúnia ou difamação por parte da ré em relação ao 

autor. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, na forma do 

art. 46 da lei 9.099/95. (Recurso Cível Nº 71004632444, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Arriada Lorea, Julgado 

em 27/11/2014). Portanto, improcedente o dano moral. Em tempo, 

improcedente ainda o pedido contraposto de condenação em litigância de 

má fé formulado pelas requeridas SISTEMA MBS DE COMUNICAÇÃO LTDA 

e JULIA NERIS DE CARVALHO FREITAS, porquanto parcialmente 

procedente a demanda. II – Dispositivo Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do 

CPC para confirmar os termos e prazos da liminar concedida (ID nº. 

13027946), e determinara que as requeridas promovam a retratação 

pública das matérias jornalistas, nos mesmos meios de comunicação onde 

as notícias falsas foram divulgadas, dando destaque semelhante ao da 

matéria anteriormente divulgada, fazendo constar a real versão dos fatos, 

ou seja, de que NÃO HÁ AÇÃO JUDICIAL EM TRÂMITE EM FACE DA 

AUTORA INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, bem como fazendo 

constar que se trata de retratação em razão de determinação judicial, no 

PRAZO DE 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa diária no valor de 

R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento. Em tempo, 

JULGO IMPROCEDENTE O DANO MORAL, bem como o PEDIDO 

CONTRAPOSTO, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos 

ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

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

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-81.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI DE SOUZA PINTO - EPP (REQUERENTE)
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MOISES ROBERTO TICIANEL OAB - MT19223/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE0023748A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000119-81.2016.8.11.0007 REQUERENTE: VALDINEI DE SOUZA PINTO - 

EPP REQUERIDO: CIELO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, em atenção 

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

dilação probatória, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil. I - Mérito No mérito, afirma 

a autora que em junho de 2016 contratou os serviços da requerida, 

disponibilizando aos seus clientes as transações na modalidade crédito e 

débito, cujos pagamentos eram direcionados a conta bancária agência 

1177-0, conta corrente nº. 45088-X, junto ao Banco do Brasil. Aduz que 

no dia 26/08/2016 a máquina de cartão parou de operar. Ainda, que houve 

bloqueio dos valores correspondentes a transações realizadas na 

modalidade crédito, não repassadas à empresa, bem como que contatou a 

requerida via telefone por reiteradas vezes, e apesar de informarem que 

efetuariam o reparo, não o fizeram. Desse modo, pretende a condenação 

da requerida a obrigação de fazer restabelecer o serviço, desbloquear os 

valores devidos a título de repasse, bem como a reparação pelo prejuízo 

material decorrente dos lucros cessantes, e dano moral suportado. Por 

seu turno a ré defende a inaplicabilidade do CDC, e afirma que a 

suspensão do serviço é decorrente da suspeita de fraude, alegando que 

“foi identificado que o estabelecimento Autor, registrado na CIELO com o 

nº 1077558640, e no CNPJ/MF sob nº 03.498.002/0001-40, alterou seu 

nome para AUTO POSTO TARUMÃ, mesma nomenclatura do 

estabelecimento comercial registrado na CIELO sob nº 1022666492, e no 

CNPJ/MF sob nº 10.449.013/0001-04, o que não é permitido”, inserindo no 

bojo de contestação telas sistêmicas com o escopo de comprovar o 

alegado. Primeiramente, consigno que não prospera a alegação da 

requerida de que não incide ao caso as disposições do CDC, porquanto na 

hipótese vertente a empresa demandante é destinatária final do serviço 

prestado pela ré, já que utiliza a máquina para recebimento dos valores 

desembolsados por seus clientes, mediante a utilização de cartão para 

pagamento das vendas de combustível que realiza. Assim, In casu, 

evidente a adequação das partes ao conceito de consumidor e fornecedor 

- art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do CDC. Assinale-se, que, objetivando 

essencialmente o restabelecimento do equilíbrio nas relações de consumo, 

o Estado passou a intervir no mercado consumerista, com os julgadores 

passando a deter poderes especiais e nada usuais no direito tradicional, 

entre os quais avultam, por exemplo, a inversão do ônus da prova em 

favor do consumidor, a desconsideração da pessoa jurídica, a nulificação 

de ofício de cláusulas abusivas, com presunção, até prova em contrário, 

da responsabilidade do fornecedor. Cuidando-se de relação de consumo, 

a responsabilidade do fornecedor por eventual dano, seja moral ou 

material, causado ao consumidor é objetiva, ou seja, independe da 

comprovação de dolo ou culpa, conforme dispõe o artigo 14 e o seu § 3º, 

do referido Código. A parte autora desincumbiu-se do seu ônus 

processual em demonstrar a constituição de seu direito, de acordo com 

art. 373, inciso I do CPC. Por outro lado, a ré não comprovou qualquer fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a par do que 

determina o artigo 373, II, do referido codex. Com efeito, é cediço geral que 

na administração particular é lícito fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, 

não tendo a ré demonstrado a proibição da conduta da autora, tampouco, 

que tal vedação constou do contrato por elas firmado e era de seu 

conhecimento inequívoco. Constatada a similitude dos nomes dos 

estabelecimentos comerciais que utilizavam o serviço por ela prestados, 

não comprovada a vedação contratual, cabia a ré diligenciar previamente 

junto a seus clientes a fim de apurar os fatos antes de suspender os 

serviços. De ressaltar que não nefastos os efeitos decorrentes do não 

funcionamento de uma maquina de cartão, mormente às pessoas jurídicas 

que inegavelmente tem suas vendas prejudicadas. Desse modo, a 

irresignação da autora procede, sendo responsabilidade da ré a 

reparação dos prejuízos suportados. No que atine a pretensão em 

reparação por lucros cessantes, vale observar que o Código Civil prevê: 

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e 

danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais 

regularmente estabelecidos, e honorários de advogado. Art. 402. Salvo as 

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

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

razoavelmente deixou de lucrar. Inegável que atualmente os pagamentos 

de transações são em sua grande maioria efetuados com cartão, sendo 

inconteste que a autora deixou de lucrar com o não funcionamento de sua 

maquineta. Vale lembrar que a autora aduz que os serviços foram 

suspensos em 26/08/2016. Vê-se do extrato de ID nº. 1987727 - Pág. 6 

que no dia 26/08/2016 houveram duas transações efetuadas via cartão, 

sendo uma no crédito e outra no débito. Tal situação por si só não afasta a 
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alegação da autora de que os serviços foram suspensos no dia 26/08/16, 

sendo perfeitamente possível que a máquina tenha operado por certo 

tempo naquele dia. Cinge-se do aludido documento e inexistência de 

transações realizadas nos dias seguintes, o que corrobora a informação 

de que a maquineta parou de funcionar, sendo que tal extrato se encerra 

em 31/08/2016, não havendo extrato correspondente ao mês seguinte. A 

título de elucidação, valho-me da ocasião para ponderar informação 

havida no documento de ID nº. 1987727 - Pág.7, que indica uma transação 

de nome “CIELO VENDAS CREDITO” apontando como “data de balancete” 

o dia 29/08/2016, no importe de R$ 1.357,21 (mil trezentos e cinquenta e 

sete reais e vinte e um centavos). Apesar de tal data ser posterior aquela 

apontada pela autora para suspensão dos serviços (26/08/2016), 

consigno que o extrato de transações realizadas com cartão no mês de 

julho de 2016 pela autora, encartado ao ID nº. 1987868 aponta que as 

vendas realizadas a crédito possuem previsão de pagamento trinta dias 

após sua efetivação, de modo que, o valor em comento certamente 

corresponde a vendas ocorridas no mês de julho de 2016. De se observar 

que a demanda fora proposta aos 12/09/2016, a liminar concedida aos 

14/09/2016 e a citação recebida aos 22/11/2017 (ID nº. 11447561), bem 

como que os serviços não foram restabelecidos ante o desinteresse da 

autora em seu fornecimento, consoante manifestação de ID nº. 13831842. 

Impende anotar que a autora aponta como base de cálculo para o lucro 

cessante a média de transações efetuadas com o cartão no mês de julho 

de 2016, no importe de R$ 1.216,56 (mil duzentos e dezesseis reais e 

cinquenta e seis centavos) por dia, o que de fato é comprovado pelo 

documento de ID nº. 1987868 - Pág.1. Ocorre que não havendo 

informações de quanto tempo os serviços fora interrompido, não há como 

calcular o lucro cessante da empresa, sendo certo que o STJ tem 

entendimento de que inadmissível a eternização do lucro (REsp. nº. 

1553790/PE). Nessa senda, não sendo admitida a prolação de sentença 

ilíquida na seara do Juizado Especial, consoante disposto no artigo 38, 

parágrafo único da Lei nº. 9.099/95, a improcedência do lucro cessante é 

à medida que se impõe. Quanto ao dano moral pretendido, a pessoa 

jurídica pode ser vítima de dano moral (honra objetiva) quando atingida em 

sua imagem, credibilidade e bom nome no meio social e no mercado em 

que atua. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho: “em sentido estrito dano moral 

é violação do direito à dignidade”. O eminente jurista afirma também que em 

sentido amplo dano moral é “violação dos direitos da personalidade”, 

abrangendo “a imagem, o bom nome, a reputação, sentimentos, relações 

afetivas, as aspirações, hábitos, gostos, convicções políticas, religiosas, 

filosóficas, direitos autorais”. (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de 

Responsabilidade Civil. 9ª ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 82 e 84). Nesse 

sentido, a Súmula nº. 227 do Superior Tribunal de Justiça prevê que a 

pessoa jurídica pode sofrer dano moral. A simples falha na prestação de 

serviços de pagamentos por meio eletrônico, por si só, é insuficiente para 

caracterizar dano moral, configurando simples transtorno ou mero 

aborrecimento. Por outro lado, a falha na prestação do serviço em relação 

ao não funcionamento adequado da máquina de cartão de débito e crédito, 

que representa um importante meio de pagamento nos dias atuais, causa 

dano à imagem e ao bom nome da pessoa jurídica, constituindo-se, por 

isso, dano moral indenizável em face da demonstração do prejuízo. No 

caso concreto, o fato de não poder oferecer aos seus clientes a 

facilidade da compra com cartão de crédito ou débito, além das 

dificuldades econômicas impostas, certamente maculou a imagem da 

pessoa jurídica autora ante seus consumidores que ignoram o real motivo 

da inoperância da máquina. A propósito, eis os entendimentos 

jurisprudenciais que colaciono: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

INDENIZATORIA. MÁQUINA DE CARTÃO CIELO. UTILIZAÇÃO EM 

ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INCONTROVERSA INSTABILIDADE DE 

FUNCIONAMENTO. LUCROS CESSANTES CONFIGURADOS. 

COMPROVAÇÃO DE CONSIDERÁVEL REDUÇÃO NO FATURAMENTO EM 

COMPARAÇÃO AO MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR. SENTENÇA 

QUE CONSIDEROU O FATURAMENTO BRUTO, QUANDO DEVE SE 

ORIENTAR PELO FATURAMENTO LÍQUIDO. ABATIMENTO DE 50% DO 

VALOR, COM BASE EM JUÍZO DE EQUIDADE, O QUE PERFAZ R$ 5.550,00. 

DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS NO CASO 

CONCRETO. FALHA DO SERVIÇO QUE EVIDENTEMENTE ATINGIU A 

IMAGEM DA EMPRESA. SÚMULA 227 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

ARBITRADO EM R$ 3.000,00. SENTENÇA MODIFICADA NOS PONTOS. 

RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006461156, Quarta Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, 

Julgado em 13/07/2017). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

TECNOLOGIA. MÁQUINA DE CARTÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS. JUNTADA DE DOCUMENTOS. A juntada de documentos após a 

prolação da sentença é medida excepcional, adotada apenas quando 

envolver documento novo (art. 397 do CPC/73) ou quando a parte 

demonstrar que deixou de proceder à juntada anterior por motivo de força 

maior. DANO MORAL. A pessoa jurídica pode ser vítima de dano moral 

(honra objetiva) quando atingida em sua imagem, credibilidade e bom nome 

no meio social e no mercado em que atua (Sumula 227 do STJ). A falha na 

prestação do serviço em relação ao não-funcionamento adequado da 

máquina de cartão, que representa um importante meio de pagamento nos 

dias atuais, causa dano à imagem e ao bom nome da pessoa jurídica, 

constituindo-se, por isso, dano moral indenizável em face da 

demonstração do prejuízo. DANO MORAL. VALOR INDENIZATÓRIO. 

MANUTENÇÃO. O quantum indenizatório, atendido o princípio da 

razoabilidade, deve ser fixado considerando as circunstâncias do caso, o 

bem jurídico lesado, a situação pessoal do autor, inclusive seu conceito, o 

potencial econômico do lesante, a ideia de atenuação dos prejuízos do 

demandante e o sancionamento do réu a fim de que não volte a praticar 

atos lesivos semelhantes contra outrem. PERDAS E DANOS. Tanto os 

danos emergentes quanto os lucros cessantes exigem prova efetiva da 

sua ocorrência, com a respectiva demonstração da diminuição do 

patrimônio da vítima em razão do ato ilícito (dano emergente) e da 

frustração real e séria sobre a expectativa de lucro (lucros cessantes), 

ônus processual que incumbe à parte que alega. No caso, não há 

comprovação suficiente acerca dos danos emergentes quanto ao lucro 

cessante. APELAÇÕES DESPROVIDAS. (Apelação Cível Nº 70065908550, 

Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco 

Antonio Angelo, Julgado em 25/08/2016). O valor da indenização por dano 

moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível 

socioeconômico da parte autora e, ainda, ao porte econômico do réu, 

orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela 

jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do 

bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. 

Fixo a indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais) em razão do valor 

apontado como indevido, e por deixar a operadora de cartão de agir com a 

cautela necessária antes de suspender os serviços prestados. II – 

Dispositivo Ante o exposto, confirmo os termos e prazos da liminar 

concedida e JULGO PROCEDENTE, em parte o pedido autoral, nos termos 

do art. 487, I, do CPC para CONDENAR a ré ao pagamento em favor da 

autora da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, 

corrigidos monetariamente (INPC) a partir da sentença (Súmula 362 STJ) e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso (artigo 

398 CC), qual seja, 26/08/2016. Em tempo, JULGO IMPROCEDENTE os 

lucros cessantes, com fulcro no artigo 487, I, do CPC cumulado com o 

artigo 38, parágrafo único, da Lei nº. 9.099/95. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

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

submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. 

Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza 

Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 de outubro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000642-25.2018.8.11.0007
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V. A. MARTINS ROJAS - ME (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000642-25.2018.8.11.0007 REQUERENTE: GISLENE FERREIRA DE MELO 

REQUERIDO: V. A. MARTINS ROJAS - ME, BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo 

do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Analisando detidamente o presente feito 

verifica-se que a realização de perícia se revela indispensável à 

conclusão certeira dos fatos a fim de garantir a aplicação do melhor 

direito. Com efeito, tem-se que a autora pretende a reparação por dano 

moral e material em decorrência de defeito apresentado em veículo 

automotor adquirido junto a primeira requerida, financiado pela segunda. 

Ainda que os orçamentos apresentados pela autora demonstrem a 

existência de reparos a serem efetuados, não consta dos autos qualquer 

laudo técnico ou mera informação apontando exatamente qual problema 

fora constatado no carro, tampouco qual o tempo de sua origem, a 

elucidar a ocorrência de vício oculto ou mau uso do produto. Trata-se, 

pois, de matéria que reclama a realização de perícia conclusiva, com o 

intuito de respaldar uma decisão baseada em prova concreta. Conclui-se, 

portanto, que a matéria posta sub judice não encontra respaldo na 

competência dos Juizados Especiais. A propósito, colaciono o seguinte 

julgado: RECURSO INOMINADO. OBRIGACIONAL E RESPONSABILIDADE 

CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS, 

MORAIS E LUCROS CESSANTES. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. 

VEÍCULO QUE APRESENTOU PROBLEMAS APÓS VINTE DIAS DE USO. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA AFERIR A CAUSA DA FALHA NO 

VEÍCULO. PARTE AUTORA ALEGA VÍCIO OCULTO E PARTE RÉ ALEGA 

MAU USO. INCOMPETÊNCIA DO JEC RECONHECIDA. ATRASO DE QUASE 

QUATRO MESES NO CONSERTO DO AUTOMÓVEL. PEÇAS DE 

REPOSIÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. MOTORISTA DE 

APLICATIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO RECONHECIDA. NULIDADE DA 

CITAÇÃO. SÚMULA 07 DAS TRC. VALIDADE DA CITAÇÃO RECEBIDA NA 

FILIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71007508369, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em 27/09/2018). Ante o 

exposto JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com 

base no art. 51, II, c/c art. 3º, da Lei nº 9.099/95. Inexistindo condenação 

em custas processuais e honorários advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95), aguarde-se o trânsito em julgado da presente sentença. 

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

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

anotações necessárias. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza 

de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 de outubro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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Processo Número: 1001310-93.2018.8.11.0007
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Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001310-93.2018.8.11.0007 REQUERENTE: JANUARIO GERMANO 

SOARES REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de julgamento 

antecipado da lide com base no art. 355, I, do Código de Processo Civil. I – 

Mérito No mérito, afirma o autor que teve o nome indevidamente inserido 

pela ré em cadastro de inadimplente, uma vez que jamais firmou com ela 

qualquer contrato. Por seu turno a requerida afirma que o débito é oriundo 

de ligações de longa distância efetuada de um telefone fixo de titularidade 

do autor, cuja cobrança se dá com a utilização do código 21 na realização 

chamada, inexistindo contrato entabulado entre as partes, o qual não é 

exigível. No mérito, trata-se de relação jurídica na qual deve ser aplicado o 

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em vista a 

adequação das partes ao conceito de consumidor e fornecedor - art. 2º, 

caput, e art. 3º, caput, do CDC, e considerando o imbróglio apresentado, 

pertinente a inversão do ônus da prova, nos termos do inciso VIII do art. 6º 

do CDC, inclusive, já declarado em decisão de ID nº. 13242386. Há 

presunção de legitimidade das faturas da concessionária de telefonia, 

mormente em razão do fato de que a parte autora não negou que tenha 

realizado tais ligações. A inversão do ônus da prova não tira do 

requerente o ônus de comprovar minimamente seu direito, sendo certo que 

cabia a este impugnar as alegações da requerida quanto à titularidade do 

telefone fixo nº. 3521-4825, bem como as ligações efetuadas com o uso 

do código de longa distância 021. Limitou-se a demandante, todavia, a 

defender que as telas sistêmicas não têm valor probatório e que a 

requerida não trouxe o contrato assinado, o qual, porém, com dito, não 

imperioso no caso vertente. Com efeito, sobre o assunto são os 

entendimentos jurisprudenciais que colaciono: CONSUMIDOR. TELEFONIA 

FIXA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA POR SERVIÇO NÃO CONTRATADO. 

COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DA REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES 

INTERURBANAS E A LONGA DISTÂNCIA. IPCORP E EMBRATEL, 

OPERADORAS DE TELEFONIA A DISTÂNCIA, CUJO SERVIÇO INDEPENDE 

DE FORMAL CONTRATAÇÃO, BASTANDO A MERA ADESÃO QUANDO 

DA REALIZAÇÃO DA LIGAÇÃO. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003099702, Terceira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 

24/05/2011). CONSUMIDOR. TELEFONIA FIXA. ALEGAÇÃO DE 

COBRANÇA POR SERVIÇO NÃO CONTRATADO. COMPROVAÇÃO NOS 

AUTOS DA REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES INTERURBANAS E A LONGA 

DISTÂNCIA. IPCORP. OPERADORA DE TELEFONIA A DISTÂNCIA, CUJO 

SERVIÇO INDEPENDE DE FORMAL CONTRATAÇÃO, BASTANDO A MERA 

ADESÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DA LIGAÇÃO. COBRANÇA DEVIDA. 

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. O autor alegou que era cliente da 

OI e que recebeu cobrança no valor de R$ 420,40, sendo que deste valor 

R$ 376,87 eram de ligações que desconhece cobrada pela empresa ré. 

Requereu a declaração de inexigibilidade do débito, bem como indenização 

a título de danos morais. O IPCORP, código 91, é uma operadora de 

telefonia à distância, sendo a cobrança decorrente da utilização para a 

realização de chamadas para fora da área onde opera o terminal 

telefônico do autor. Constata-se dos autos que o autor efetuou ligações 

para o estado de São Paulo (fl. 14). Portanto, não há cobrança indevida, 

pois o autor utilizou os serviços prestados pela ré ao digitar o código 91 

para realização de chamadas à cidade de São José do Rio Preto- SP. 

Danos morais não configurados. Não restou configurada efetiva lesão aos 

atributos da personalidade do consumidor, eis que se trata de cobrança 

devida, sendo descabida a condenação ao pagamento de indenização a 

título de danos morais. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71006050942, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 

28/09/2016). (Destaquei). RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

TELEFONIA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES PARA CÓDIGO DE ÁREA DE 

LONGADISTÂNCIA (053). RELAÇÃO DE CONSUMO QUE NÃO DESONERA 

A PARTE AUTORA DE COMPROVAR MINIMAMENTE OS FATOS 

CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO (ART. 373, I, DO CPC). PRINCÍPIO DA 

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS FATURAS. SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71007498694, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 24/04/2018). Desse modo, não 

restando demonstrado qualquer agir em desconformidade com a 

legislação vigente por parte da requerida, reputo lícita a sua conduta, e 

julgo improcedente a demanda. II – Dispositivo Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão autoral nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 
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Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

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

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001053-68.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ANDERLEIA ALMEIDA 

MACHADO TORREZAO REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS Vistos. Ausente o relatório em razão do 

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

dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do mérito, eis que 

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

– Preliminar a) Carência da ação Alega a ré preliminar de inépcia da inicial 

por carência da ação, sob o argumento de que a autora “em nenhum 

momento fez prova do constrangimento que alega ter sofrido ou dos 

prejuízos que afirma ter se sujeitado, restando ausente a possibilidade 

jurídica do pedido, consequentemente tornando-se inepta a inicial”. 

Primeiramente, consigno que na concepção do CPC de 1973 as 

"condições da ação" eram requisitos processuais, sendo eles, a 

legitimidade, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido. Ausente 

qualquer desses requisitos constatava-se a carência da ação, nos termos 

do art. 267, VI, CPC/73. Entretanto, o CPC de 2015 extinguiu, como 

categoria, as condições da ação, porém seus requisitos permaneceram 

intactos. Atualmente, o interesse de agir e a legitimidade passaram a ser 

tratados como pressupostos processuais, nos termos do art. 17, do CPC, 

de tal forma que a ausência de qualquer deles importa no indeferimento da 

petição inicial, consoante art. 330, II e III, do CPC. No que atine a 

possibilidade jurídica do pedido, esse requisito passou a integrar a 

questão de mérito, porquanto quando o magistrado analisa o interesse de 

alguém em romper a inércia do judiciário, certamente se avalia a 

pertinência e legalidade do pedido, ou seja, o direito material e o mérito, na 

toada do art. 487 do CPC. Destarte, na lição de Nelson Nery Junior “A 

possibilidade jurídica do pedido não é mais considerada justificativa de 

inépcia da inicial ou extinção do feito sem resolução do mérito, como 

ocorria no CPC/1973. O pedido é juridicamente possível quando o 

ordenamento não o proíbe expressamente.” (Nery Junior, Nelson. Código 

de Processo Civil Comentado/Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade 

Nery, 16 ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

pág. 1.206). Desse modo, considerando que a preliminar suscitada se 

consubstancia na possibilidade jurídica do pedido, a qual, como explanado, 

integra questão de mérito, afasto-a, pois impertinente conforme as normas 

do CPC em vigor. II – Mérito Narra a exordial que a autora que teve o nome 

indevidamente lançado pela requerida em cadastro de inadimplente, 

porquanto jamais manteve com ela qualquer relação jurídica, razão pela 

qual pretende a declaração de inexistência do débito e indenização por 

dano moral. Entretanto, em audiência de conciliação (ID nº. 14678892) a 

requerente afirma que o débito existe e fora contraído por seu marido à 

época, bem como que tentou renegociar a dívida junto ao banco, porém 

sem sucesso. Em sede de contestação a requerida defende a legalidade 

da cobrança, sendo a inscrição em cadastro de inadimplente um exercício 

regular do direito, instruindo sua peça com telas sistêmicas a demonstrar o 

alegado. Inobstante a precariedade dos documentos comprobatórios 

apresentados pela ré, é fato que a autora confessa a existência do débito. 

Com base no livre convencimento motivado e analisando as provas 

produzidas constata-se a existência de relação jurídica entre as partes. 

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

processo com liberdade e adotará a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem 

comum. Assim, se a parte autora não efetuou o pagamento dos serviços 

contratados e utilizados, de forma justa, adequada e contratualmente 

amparada, foi inserida corretamente nos órgãos de proteção ao crédito 

pela ré. Nessa senda, a inscrição do nome do devedor inadimplente em 

cadastros restritivos de crédito configura-se exercício regular de direito. 

Outrossim a doutrina é uníssona em afirmar que aplica-se a teoria do ônus 

da prova a todos os processos e ações, atendidas, certamente, as 

peculiaridades de uns e de outros. Portanto, conclui-se quanto as regras 

do ônus da prova destinam-se aos litigantes do ponto de vista de como se 

devem comportar, à luz das expectativas (ônus) que o processo lhes 

enseja, por causa da atividade probatória. Deste modo, o Código de 

Processo Civil estabelece que incumbe o ônus da prova ao autor, quanto 

ao fato constitutivo do seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor. Comprovado a 

relação jurídica, cabia à parte autora apresentar comprovantes de 

pagamentos, ônus que não se desincumbiu, pelo contrário, confirmou a 

existência da dívida, afirmando que emprestou seu cartão ao seu marido. 

Ora, para que os danos morais sejam reparados é necessário considerar 

a conduta ilícita, a natureza da lesão e o porte econômico das partes. É 

importante observar, inclusive, as circunstâncias que norteiam os fatos, 

devendo ser aplicada a regra, moderadamente, para que não implique 

locupletamento indevido e sem causa, o que não se pode admitir. Deve 

também, haver coerência com o caso em julgamento e atingir o objetivo de 

punir o ofensor. No caso dos autos, repito, as circunstâncias indicam que 

não existiu qualquer lesão à moral da parte autora com a manutenção do 

apontamento de seu nome nos cadastros dos maus pagadores, portanto, 

não há que se falar em indenização por danos morais. Desse modo, 

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

autora merece incorrer nas penalidades decorrentes da litigância de 

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

pretensão que conscientemente não tinha direito, posto que confessou 

que contratou e utilizou os serviços da requerida e por liberalidade não 

efetuou o pagamento das faturas. Resta evidenciada a conduta vil e 

ardiolosa da requerente que move o Poder Judiciário e pleiteia reparação 

por dano moral em decorrência de sua inadimplência consciente, o que 

contraria a probidade processual e autoriza o reconhecimento da litigância 

de má-fé, consoante artigo 80, I, do CPC. Os fatos mencionados 

demonstram atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte 

reclamante como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único 

intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e 

processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, 

retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes mais 

necessitam da tutela jurisdicional, devendo a parte autora incorrer, 

portanto, nas penalidades decorrentes da litigância de má-fé, conforme 

dispõe o art. 80, I e II, do Código de Processo Civil/2015. III - Dispositivo 

Ante o exposto, afasto a preliminar arguida e JULGO IMPROCEDENTE, a 

pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC. Em tempo, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contraposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, 

para reconhecer a prática de litigância de má-fé, nos termos dos artigos 

80 e 81 do CPC, e CONDENAR parte autora ao pagamento de multa de 

9,9% e de indenização de 10%, ambos sobre o valor da causa, corrigidos 

à época do pagamento, bem como ao pagamento das custas do processo 

e dos honorários do advogado que fixo no montante de 20% sobre o valor 

da causa, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitado em 

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

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

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

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

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

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

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 24 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001420-92.2018.8.11.0007 REQUERENTE: GEOVANI MORO REQUERIDO: 

LOJAS AVENIDA S.A Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo 

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

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

casu a hipótese do artigo 355, inciso I do CPC. I – Mérito Aduz o autor ter 

comparecido à loja da empresa requerida e que efetuado uma compra no 

importe de R$ 119,97 (nove reais e noventa e nove centavos). Afirma que 

na ocasião concordou em abrir cadastro para compras parceladas, tendo 

sido informado que seria emitido um cartão para uso dentro da loja sem 

qualquer custo. Ainda, que aquela compra teria um desconto e lhe custaria 

o total de R$ 107,97 (cento e sete reais e noventa e sete centavos), em 

três vezes. Assevera que já na primeira fatura houve cobrança de 

seguros não contratados, contudo, efetuou o pagamento e desde então 

solicitou o cancelamento do cartão junto à ré, procedendo ainda ao 

pagamento das demais parcelas. Aduz que a compra que havia lhe 

custado R$ 107,97 (cento e sete reais e noventa e sete centavos) fora ao 

final pago o total de R$ 247,00 (duzentos e quarenta e sete reais), 

pretendendo a devolução em dobro do valor indevidamente pago, qual seja 

R$ 139,03 (cento e trinta e nove reais e três centavos), além de reparação 

por dano moral. Por seu turno a ré alega que a cobrança é legítima 

porquanto o autor contratou serviços mensais denominados “Bolsa 

Protegida” e “Proteção dá Sorte” e da “Assistência Casa+”que autorizam o 

débito mensal nos valores de R$ 3,49 (três reais e quarenta e nove 

centavos) e R$ 3,99 (três reais e noventa e nove centavos) e R$ 12,99 

(doze reais e noventa e nove centavos, respectivamente, cobrados nas 

faturas do cartão Club+, inexistindo falha na prestação de serviços, 

anexando aos autos o termo de adesão ao cartão clube mais. Analisando 

o contrato inserido no bojo da contestação não se vislumbra a contratação 

dos serviços a título de seguro, uma vez que o termo de adesão elaborado 

pela loja requerida (ID nº. 14351857 – Pág. 6, 9, 10 e 11), está em total 

desconformidade com o Código de Defesa do Consumidor, já que inclui 

nele termos com letras minúsculas, que sequer pode ser lido com zoom do 

computador, diante da falta de nitidez do documento. Impende anotar que o 

Código de Defesa do Consumidor dispõe: “Art. 54. [...] § 3° Os contratos 

de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres 

ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo 

doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor.”. A letra do 

contrato realmente está em desconformidade com o CDC e não demonstra 

a aquisição de seguros pela parte autora, devendo ser declarados 

inexistência dos débitos advindos dessa cobrança. Em se tratando de 

relação tipicamente consumerista, e havendo manifesta hipossuficiência 

do consumidor em relação à ré, cabível a inversão do ônus da prova, em 

conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor. A parte requerida não comprovou satisfatoriamente a 

contratação dos serviços a título de seguro e ainda anexou aos autos um 

termo de adesão que não está de acordo com os termos do CDC, tornando 

a cobrança indevida. Consigno que comungo do entendimento de que 

esse tipo de serviço oferecido na fatura do cartão dos consumidores a 

título de “seguro” é meio de enriquecimento ilícito, pois não existe utilidade 

clara, a não ser o ganho fácil por parte de fornecedores que criam esses 

produtos diante do lucro simplificado. Nessa senda, prospera o pedido de 

repetição de indébito formulado pelo autor. O documento de ID nº. 

13203385 demonstra que o valor da venda efetuada no dia 09/02/2018 foi 

de R$ 107,97 (cento e sete reais e noventa e sete centavos), bem como 

que o autor pagou no dia 06/04/2018 uma parcela de R$ 62,00 (sessenta e 

dois reais) e outra de R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais), somando o 

total de R$ 247,00 (duzentos e quarenta e sete reais). Desse modo, houve 

cobrança indevida do total de R$ 139,03 (cento e trinta e nove reais e três 

centavos). No que atine a repetição de indébito, os valores exigidos 

indevidamente e pagos pela autora deverão ser ressarcidos em dobro, 

consoante dicção do artigo 42, parágrafo único do CDC. Calha anotar que 

o dispositivo legal mencionado prevê a exceção ao pagamento na forma 

apontada na hipótese em que o fornecedor provar que o erro se deu por 

engano justificável, cuja aferição exige análise da postura do fornecedor. 

Não se desconhecem precedentes do STJ exigindo que o fornecedor 

tenha agido com má-fé, não sendo suficiente a verificação de culpa, 

dificultando o ressarcimento do dobro do que pagou em excesso o 

consumidor. Porém, nessa esteira de posicionamento, quase que somente 

em caso de má-fé subjetiva do fornecedor há devolução em dobro, 

quando o CDC, ao contrário, menciona a expressão “engano justificável” 

como a única exceção. Nessa toada, exigir do consumidor a prova de que 

o fornecedor agiu com má-fé inviabiliza a previsão consumerista. 

Ademais, o art. 6º, VIII, CDC prevê a teoria da distribuição dinâmica do 

ônus da prova. Assim, nos casos de cobrança indevida e efetivo 

pagamento indevido, deve o ônus da prova recair sobre o fornecedor, 

cabendo a este provar a ocorrência de engano justificável. Diante da 

ausência de tal prova no caso em exame, devem os valores ser repetidos 

em dobro. Acerca do tema, vejamos a Jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. SERVIÇOS NÃO 

CONTRATADOS. INTERNET. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (...) REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO 

DE ERRO JUSTIFICÁVEL DE PARTE DA RÉ. APURAÇÃO DOS VALORES 

DEVIDOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DAS FATURAS PELA 

RÉ. Não havendo o fornecedor logrado comprovar a ocorrência de engano 

justificável, capaz de repelir a condenação ao pagamento da repetição do 

indébito, legitima-se a dobra legal. (...). (Apelação Cível Nº 70075669481, 

Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marta 

Borges Ortiz, Julgado em 25/01/2018). (Destacamos). Por outro lado, 

quanto ao dano moral pretendido pelo autor tenho que este não restou 

evidenciado, uma vez que a cobrança indevida, isoladamente, não enseja 

reparação. O dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, 

somente se configurariam, com a exposição do consumidor a situação 

humilhante, bem como ofensa a atributo da sua honra, imagem ou qualquer 

dos direitos personalíssimos tutelados no art. 5.º, incisos V e X, da 

Constituição, o que não restou comprovado no caso dos autos. Nesse 

sentido é o precedente jurisprudencial do TJMT: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - COBRANÇA INDEVIDA 

- NÃO INCLUSÃO EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - ABALO 

MORAL NÃO CONFIGURADO - MERO DISSABOR - RECURSO PROVIDO.A 

cobrança indevida de fatura que registra consumo não comprovado gera 

apenas dissabor e não dano moral indenizável (Ap 133397/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017). 

Improcedente, portanto, o pedido de indenização por dano moral. II – 

Dispositivo Ante o exposto, confirmo a tutela provisória e JULGO 

PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, 

inciso I, do vigente CPC, para: a) CONDENAR a ré a pagar à parte autora a 

quantia de R$ 139,03 (cento e trinta e nove reais e três centavos), de 

forma dobrada (artigo 42, parágrafo único CDC), portanto, R$ 278,06 

(duzentos e setenta e oito reais e seis centavos) a título de danos 

materiais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir do desembolso e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação; b) 

DECLARAR a rescisão contratual entre as partes, devendo a requerida 

cancelar o cadastro havido em nome do autor. Em tempo, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral, nos termos do 

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

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cumpridas as formalidades 

legais, arquive-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, 

submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. 

Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza 

Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 24 de outubro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002681-92.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY CARLOS PIANOVSKI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEY CARLOS PIANOVSKI JUNIOR OAB - MT0019053A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POP INTERNET LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO
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1002681-92.2018.8.11.0007 REQUERENTE: VANDERLEY CARLOS 

PIANOVSKI JUNIOR REQUERIDO: POP INTERNET LTDA. Vistos. Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Analisando o feito verifico que a parte autora foi devidamente intimada 

para praticar no processo o ato que lhe competia, contudo, se quedou 

inerte (ID nº. 15922366). Calha registrar a afronta ao princípio 

constitucional da razoável duração do processo pela parte requerente, 

porquanto resta evidenciado que esta não praticou os atos processuais 

que lhe competem e indubitavelmente abandonou o processo. Ademais, 

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

Juizado Especial, é inadmissível aceitar que o processo permaneça 

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

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

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fulcro 

no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte 

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

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

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

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

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

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

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

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 25 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001030-25.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAN RODRIGUES HOMEM DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001030-25.2018.8.11.0007 REQUERENTE: JONATAN RODRIGUES 

HOMEM DE FREITAS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. 

Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Analisando o feito verifico que a parte autora foi devidamente 

intimada para comprovar o domicílio nesta comarca, contudo, se quedou 

inerte consoante certidão de ID n.º 15957781. De se observar que o artigo 

4º da Lei nº. 9.099/95 estabelece os critérios de competência para 

julgamento das causas estabelecidos naquela lei, bem como que a 

competência do juiz é um dos pressupostos processuais indispensáveis 

ao deslinde do feito. Ademais, não se pode olvidar que no bojo dos autos 

nº. 0042256-48.2018.8.11.0000 e nº. 0042770-98.2018.811.0000, a 

Presidência do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso recomendou que os serventuários da justiça atuem com 

maior rigor quanto à comprovação do domicílio das partes, visando evitar a 

prática de fraude. Desse modo, não comprovado o domicílio da parte 

autora nesta comarca o feito deve ser extinto. Calha registrar a afronta ao 

princípio constitucional da razoável duração do processo pela parte 

requerente, porquanto resta evidenciado que esta não praticou os atos 

processuais que lhe competem e indubitavelmente abandonou o processo. 

Ademais, em obediência ao princípio da celeridade, que norteia o 

procedimento do Juizado Especial, é inadmissível aceitar que o processo 

permaneça paralisado por inércia da parte autora/exequente, não 

restando alternativa senão a extinção do feito em razão do abandono. 

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO com fulcro no artigo 485, III e IV, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, em face do disposto 

no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza 

de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 25 de outubro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002253-13.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR FERNANDO PORTELA SALES OAB - MT25098/O-O 

(ADVOGADO(A))

CELSO SALES JUNIOR OAB - MT0011111A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002253-13.2018.8.11.0007 REQUERENTE: CELSO SALES REQUERIDO: 

GOL LINHAS AÉREAS S.A. Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da nº. Lei nº. 9.099/95. Não havendo necessidade 

de dilação probatória, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos 

do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. I – Mérito Pretende o autor 

CELSO SALES receber indenização por danos morais e materiais em 

virtude do fato de sua bagagem (um aparelho de televisão) ter sido 

danificado, sem possibilidade de reparo, por ocasião da viagem 

empreendida junto à companhia aérea requerida GOL LINHAS AÉREAS 

S/A no dia 08/02/2018, saída de Brasília/DF com destino a Cuiabá/MT, voo 

G31716. Por seu turno a requerida alega que se isenta de qualquer ônus 

decorrente de danos causados em objetos frágeis despachados como 

bagagens, além da inocorrência de danos morais. Analisando detidamente 

o feito, evola-se que a alegação da demandada quanto à insuficiência de 

provas acerca da suposta deterioração da bagagem não prospera. Isso 

porque os documentos que instruíram a petição inicial, mormente o 

relatório de irregularidade de bagagem emitido pela requerida e as 

fotografias juntadas, fazem prova suficiente dos fatos constitutivos do 

direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. Embora o réu 

alegue a inexistência de responsabilidade civil, estão presentes no caso 

concreto os seus requisitos legais: evento, dano, nexo causal e deficiente 

prestação do serviço, demonstrados pelos documentos que estão nos 

autos. Ademais, o réu não foi capaz de comprovar o fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do 

CPC. Os elementos de prova apresentados pela autora confirmam 

suficientemente a presunção de veracidade da ocorrência de violação da 

bagagem e furto durante a viagem realizada pela empresa requerida. Na 

espécie, trata-se de relação jurídica na qual deve ser aplicado o Código de 

Defesa do Consumidor, tendo em vista a adequação das partes ao 

conceito de fornecedor e consumidor, art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do 

diploma legal em alusão. Cuidando-se de relação de consumo, a 

responsabilidade da ré por eventual dano causado ao consumidor é 

objetiva, ou seja, independe da comprovação de dolo ou culpa, conforme 

dispõe o artigo 14 e o seu § 3º, do referido Código: Art. 14 O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços 

só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro. Ademais, o contrato firmado entre as partes é de risco, visto que, 

ao se responsabilizar pelo transporte dos passageiros, a ré assumiu os 

riscos inerentes a esse tipo de atividade. Portanto, aplica-se ao transporte 

aéreo as regras do Código de Defesa do Consumidor, bem como a teoria 

do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha 

a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços 

tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa. Destarte, incidente ainda o 

disposto nos artigos 186 e 927, caput, ambos do Código Civil. Nessa 

toada, a comprovação da danificação de bagagem, devidamente 

identificada como frágil, evidencia a ocorrência de falha na prestação do 

serviço, pela inadequação do transporte, e enseja a condenação da 

demandada em reparação pecuniária, por danos morais, porque 

ultrapassada a esfera do mero dissabor e aborrecimento, decorrentes da 
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relação de consumo. Aqui, a desídia e descaso da empresa aérea ré, para 

com o consumidor e seus pertences, aponta para a ocorrência de 

ofensas a direitos personalíssimos. Nesse sentido, eis os entendimentos 

jurisprudenciais que colaciono: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE 

AÉREO. BAGAGEM FRÁGIL DANIFICADA. INSTRUMENTO MUSICAL. 

VIOLÃO. INUTILIZAÇÃO DO BEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

DANO MATERIAL COMPROVADO. DEVER DA RÉ DE REPARAR OS 

PREJUÍZOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. ULTRAPASSADO O MERO DISSABOR DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ESTABELECIDO EM R$ 2.000,00. 

SENTENÇA REFORMADA. Recorre o autor para reformar sentença que 

julgou parcialmente procedente a presente ação, condenando a empresa 

demandada a reparar os danos materiais sofridos no valor de R$ 1.001,73 

(violão quebrado), mas negando indenização por danos morais. 

Argumenta o autor que o descaso e o desleixo no atendimento da 

requerida, além do valor sentimental que o bem tinha para ele, ensejariam 

direito à reparação dos danos a sua honra e personalidade. Ademais, à 

bagagem haviam sido colados adesivos que indicavam a sua fragilidade, 

devendo a recorrida ser ainda mais cuidadosa ao transportá-la. Danos 

morais configurados. Valor da indenização estipulado em R$ 2.000,00. 

RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005866686, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, 

Julgado em 28/06/2016). RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS. TRANSPORTE AÉREO. BAGAGEM 

DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COMO FRAGIL DANIFICADA. DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. A 

demandada pede provimento ao recurso, para reformar a sentença que 

julgou procedente a presente ação indenizatória, a condenando ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. 

Falha na prestação do serviço configurada. Desídia e descaso da 

empresa aérea. Transporte inadequado. Danos morais ocorrentes, porque 

ultrapassada a esfera do mero dissabor e aborrecimento, decorrente da 

relação contratual. Redução do quantum indenizatório para R$ 2.000,00, a 

fim de se adequar aos parâmetros adotados por esta Primeira Turma 

Recursal Cível. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006173926, Primeira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem 

Sanhudo, Julgado em 26/07/2016. RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE 

AÉREO. BAGAGEM FRÁGILDANIFICADA. INSTRUMENTO MUSICAL. 

VIOLÃO. INUTILIZAÇÃO DO BEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

DANO MATERIAL COMPROVADO. DEVER DA RÉ DE REPARAR OS 

PREJUÍZOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. ULTRAPASSADO O MERO DISSABOR DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ESTABELECIDO EM R$ 2.000,00. 

SENTENÇA REFORMADA. Recorre o autor para reformar sentença que 

julgou parcialmente procedente a presente ação, condenando a empresa 

demandada a reparar os danos materiais sofridos no valor de R$ 1.001,73 

(violão quebrado), mas negando indenização por danos morais. 

Argumenta o autor que o descaso e o desleixo no atendimento da 

requerida, além do valor sentimental que o bem tinha para ele, ensejariam 

direito à reparação dos danos a sua honra e personalidade. Ademais, à 

bagagem haviam sido colados adesivos que indicavam a sua fragilidade, 

devendo a recorrida ser ainda mais cuidadosa ao transportá-la. Danos 

morais configurados. Valor da indenização estipulado em R$ 2.000,00. 

RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005866686, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, 

Julgado em 28/06/2016). Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. O valor da indenização por danos 

morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se proporcional 

e razoável. Como dito, a obrigação de indenizar pelos danos materiais está 

devidamente configurada, pois restou provado que a bagagem estava sob 

a responsabilidade da requerida. Destarte, o documento de ID nº. 

13840943 – Pág. 1 dá conta de que o aparelho de televisão fora trincado, 

não passível de substituição, reparo ou conserto, ensejando assim a 

reparação pelo dano material na forma pleiteada pelo autor, qual seja, o 

pagamento do valor dispendido pelo produto, R$ 1.329,00 (mil trezentos e 

vinte e nove reais) comprovado pelo documento de ID nº. 13840607. II – 

Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão 

autoral, nos termos do art. 487, I, CPC para: a) condenar a ré a pagar ao 

autor a quantia de R$ 1.329,00 (mil trezentos e vinte e nove reais), a título 

de danos materiais, atualizados monetariamente pelo INPC a partir do 

efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês, da partir do evento danoso (artigo 398, CC), ambos ocorridos em 

08/02/2018; b) condenar a ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir da sentença (Súmula 362 STJ) e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (artigo 405 CC 

e 240 CPC). Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Transitado em julgado, 

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

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

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

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

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

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

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 24 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

5ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 172535 Nr: 5200-57.2018.811.0007

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de São Paulo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Tenorio Valentim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abdiel Virgino Mathias de 

Souza - OAB:16241, Jayme Rodrigues de Carvalho Junior - 

OAB:MT/3735

 Processo n.º 5200-57.2018.811.0007

Código 172535

5ª Vara

VISTOS ETC.

Se preenchidos os requisitos do art. 354 do CPP, CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.

 Caso contrário, OFICIE-SE solicitando a complementação.

 DESIGNO audiência para o dia 26 de outubro de 2018, às 10h00min.

INTIME-SE a testemunha, requisitando-a, se necessário.

CIÊNCIA ao parquet e à Defesa.

COMUNIQUE-SE o Juízo Deprecante.

REQUISITE-SE o réu, caso o mesmo esteja recluso na Cadeia Pública desta 

Comarca.

Providencie a escrivania as intimações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Alta Floresta/MT, 23 de outubro de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

6ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 107644 Nr: 3035-13.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Norberto Rodrigues Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. A. M. Folini Cobranças - Me

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Henrique Stábile - 

OAB:251.594-SP

 Vistos.
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Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, que tramitará nos 

moldes dos artigos 513 e seguintes do CPC, devendo a Secretaria da Vara 

promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos.

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

pagamento da dívida, cuja memória de cálculo se encontra às fl. 199, sob 

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

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, CPC).

Não efetuado o pagamento, intime-se a parte credora para apresentar o 

cálculo atualizado, incluído o valor da multa e indicar bens passíveis de 

penhora.

Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

 Caso não haja o pagamento no prazo acima mencionado, desde já fixo 

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

(STJ - REsp 1165953/GO RECURSO ESPECIAL, 2009/0128734-9, Relator 

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 

18/12/2009).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 108199 Nr: 3631-94.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Barella - OAB:19.537/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

 Cuida-se de Execução de alimentos proposta por LUIZA APARECIDA 

SANTIAGO, em desfavor de ADEMIR JOSÉ DE SOUZA, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

À fl. 61 a Exequente peticionou informando que o acordo de fls. 47/48 vem 

sendo devidamente cumprido.

Em decisão de fl. 62 determinou-se a suspensão do feito, tendo em vista o 

parcelamento da dívida.

Decorrido o prazo de suspensão (fl. 63), a parte exequente devidamente 

intimada não informou se o requerido cumpriu a obrigação.

O Ministério Público do Estado manifestou à fl. 68, pugnando pelo 

prosseguimento do feito independente de sua intervenção.

Após, vieram-me autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

Pois bem. Considerando que a exequente permaneceu em silêncio, 

presume-se pelo pagamento integral da dívida, conforme advertido em 

decisão de fl. 62, assim o processo será julgado com resolução de mérito.

 Isto posto, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Isento de custas.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e anotações de 

estilo.

 Arquive-se.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 107519 Nr: 2897-46.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mendes & Cecon Mendes Ltda, Zamir José 

Mendes

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a Portaria nº22/2016/DF, que criou a central de praça e 

leilão perante a Comarca de Alta Floresta, DETERMINO que a Sra. Gestora 

proceda o cadastramento do bem descrito nos autos no arquivo “Cadastro 

de Bens” do Sistema Apolo, enviando à Juíza Diretora do Fórum, que 

deverá providenciar a inclusão na próxima temporada, dando maior 

publicidade possível e gerenciar a realização das praças e leilões 

unificados.

O bem encontra-se devidamente avaliado, conforme termo de avaliação de 

fl.138, não podendo ser parcelado.

 Intime-se.

Cumpra-se de acordo com a portaria nº22/2016/DF.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 125001 Nr: 2371-11.2015.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulino Venceslau de Brito, Cleonice Moreira

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

Central em Liquidação, Adail Pereira dos Santos, Aparecido Diomazio, 

Benedito Edvar da Paixâo

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Maretti - 

OAB:128785/SP, Rolff Milani de Carvalho - OAB:84441/SP

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, declarando o domínio do 

autor sobre o imóvel descrito na petição inicial, qual seja, o imóvel de área 

de 360m² (trezentos e setenta metros quadrados), lote urbano n. 05, 

quadra n. RS-12, loteamento Residencial Carlinda I, objeto da matrícula n. 

1.403, livro 2G do CRI da Comarca de Alta Floresta/MT, e, por conseguinte, 

julgo extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil.Condeno a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que, com base no artigo 

85, § 2° do CPC, fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

causa.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o trânsito em 

julgado, EXPEÇA-SE mandado de averbação ao CRI local, fazendo-se 

acompanhar de:a) cópia da presente sentença (artigo 1.238 do Código 

Civil), fazendo-se acompanhar da certidão de trânsito em julgado da 

sentença;b) nome completo da parte autora, a nacionalidade, o estado 

civil, a profissão, os números do RG e do CPF, endereço. Se pessoa 

jurídica é indispensável constar a razão social, o número do CNPJ e o 

endereço da sede. Sendo a parte autora casada, informação e 

qualificação completa do cônjuge (o nome completo, a nacionalidade, o 

estado civil, a profissão, os números do RG e do CPF, endereço). (...) 

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

os autos com os mesmo, sob pena de arquivamento do feito, servindo, em 

decorrência disso, a presente sentença meramente declaratória da 

aquisição da propriedade imóvel.Por fim, remetam-se os autos AO 

ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo.Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 156784 Nr: 1214-77.2010.811.0039

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: STP, MHTF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPP

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Etelminio Arruda Salomé 

Neto - OAB:9.869-MT

 Logo, diante da inércia da Parte Autora, somente resta à extinção do 

presente feito. Portanto, JULGO EXTINTO o processo, na forma do artigo 

485, parágrafo III, do Novo Código de Processo Civil.Isenta a Parte Autora 

de custas processuais e honorários advocatícios.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Após o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos 

ao arquivo com as baixas e anotações necessárias.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 126503 Nr: 3286-60.2015.811.0007

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Henio Luiz Faitta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celio Polidorio

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

OAB:17.811-0 MT, Wesley Rodrigues Arantes - OAB:13616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio Eduardo Polidório - 

OAB:13.968

 Logo, ACOLHO a manifestação do impugnante e JULGO PROCEDENTE a 

presente IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com resolução 

do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo 

Civil.Assim, torno como devido o valor total de R$13.722,02 (treze mil 

setecentos e vinte e dois reais e dois centavos). Motivo pelo qual, 

determino a intimação do executado, ora impugnante, para no prazo de 15 

(quinze) dias, realizar o pagamento da dívida em sua integralidade, sob 

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

bastem a satisfação do débito.Bem como, intime-se o exequente, ora 

impugnado, para o pagamento da dívida no valor de R$5.056,56, referente 

a sua condenação no pagamento dos honorários em 12% sobre o valor 

corrigido da dívida, conforme proferido no acórdão de fl.106, sob pena de 

incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens que bastem a 

satisfação do débito.Condeno o Exequente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por 

cento) do excesso de execução apresentado.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 124031 Nr: 1849-81.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Henio Luiz Faitta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celio Polidorio

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

OAB:17.811-0 MT, Wesley Rodrigues Arantes - OAB:13616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio Eduardo Polidório - 

OAB:13.968

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros do(s) 

executado(s) Celio Polidorio (CPF: 580.822.711-91), nos termos do art. 

854, do Código de Processo Civil.

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

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado à fl.114 (R$6.059,15).

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

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

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

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

ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

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

em termos de prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 05 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências elencadas no §5º, do art. 854, 

do NCPC.

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

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

Às providências, expedindo-se o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1002804-27.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME BOCARDI BIANCHINI OAB - MT24043/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO(A))

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO(A))

ROBERTO DUARTE JUNIOR OAB - AC2485 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002804-27.2017.8.11.0007. 

REQUERENTE: LUZIA MARIA DOS SANTOS REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A, CARLOS NATANIEL WANZELER, CARLOS ROBERTO 

COSTA Vistos. Indefiro o pleito de citação via edital da parte ré Carlos 

Nataniel Wanzeler, tendo em vista que no caso em apreço restam 

ausentes as hipóteses previstas no art. 256 do Novo Código de Processo 

Civil, sobretudo porque não foram esgotados os meios disponíveis para 

localizar o domicílio da parte executada, não trazendo aos autos nenhum 

comprovante de que tentou realizar buscas de endereço dos executados. 

Bem como, sequer procedeu a juntada de comprovantes de que não 

obteve o endereço do executado após as buscas realizadas. Neste 

sentido segue a recente jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO 

DE CITAÇÃO POR EDITAL - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS 

PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO 

PROVIDO. O não exaurimento de todas as diligências possíveis para a 

tentativa de localização do réu inviabiliza o deferimento da citação por 

edital.” (TJMT, AI, 115549/2013, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 

Sexta Câmara Cível, Data do Julgamento 29/01/2014, Data da publicação 

no DJE 03/02/2014) Assim, intime-se a parte exequente para manifestar, 

em 15 (quinze) dias. Por fim, proceda a Secretária quanto à certificação 

do decurso do prazo para apresentação de Contestação dos executados 

Carlos Roberto Costa e Ympactus Comercial S.A., visto que devidamente 

citados. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 24 de outubro de 2018. ANTÔNIO 

FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Comarca de Barra do Garças

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 152671 Nr: 3595-32.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Valdir Gonçalves de Abreu

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ DA CUNHA - OAB:12111/MT, 

Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A, Túlio Mortoza Lacerda - 

OAB:MT 15.039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252

 Em cumprimento à determinação retroexarada, e considerando as 

informações via Infojud/Bacenjud/Renajud que foram acostadas, 

impulsiono o feito para que seja intimada a parte executada a se 

manifestar, em 5 (cinco) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 18927 Nr: 533-67.2000.811.0004

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noel Rodrigues Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gladis Neda Milioni Mil-Homens Arantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaime Rodrigues Netto - 

OAB:MT 6318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Martins Felício - 

OAB:MT 4.826-A

 Certifico e dou fé que os presentes autos retornaram do Tribunal de 
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Justiça. Dessa forma, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação das partes para se manifestarem nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de envio ao Arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275363 Nr: 4325-96.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura - mandedora das Falcudades Unidas do Vale do Araguaia - 

UNIVAR, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josiene de Jesus Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.206 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas.

"Art. 1.206...§9º: § 9º Mantendo-se negativa a diligência constante do 

parágrafo anterior, colher a manifestação do interessado, em 05 (cinco) 

dias e se indicado novo endereço, renovar o ato".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 178988 Nr: 1021-31.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. L. de Almeida Astolfi - Cerâmica Santa 

Rosa, Maria de Lurdes de Almeida Astolfi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 265323 Nr: 16371-54.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josué Fidelis de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Selma Maria Neves Messias Drumond

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rudinei Adriano Spanholi - 

OAB:MT 18.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.206 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas.

"Art. 1.206...§9º: § 9º Mantendo-se negativa a diligência constante do 

parágrafo anterior, colher a manifestação do interessado, em 05 (cinco) 

dias e se indicado novo endereço, renovar o ato".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 18063 Nr: 50-37.2000.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SPGÁS Distribuidora de Gás S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Gomes Costa, Cirlei Maria Leal Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5.447, Maria Lúcia Ferreira Teixeira - OAB:MT 3.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA MADALENA DA 

ASSUNÇÃO - OAB:01534

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 286789 Nr: 11106-37.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Derocy Freitas Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Rogério Cogo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA GRAZIANE DELMONDES - 

OAB:17.744/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gricyella Alves Mendes 

Cogo - OAB:22506, Sebastião Mendes Moreira - OAB:MT 3.840

 Impulsiono os presentes autos e procedo à intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias, CNGC: “Art. 1.221. 

Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido 

arguidas preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 25991 Nr: 476-15.2001.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mário Kimura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidnei Polato, Ivone de Souza Polato, Zilmar 

Antunes Padinha, Sadi Antônio Turra, Luiz Alexandre Toledo, Maria Vieira 

Toledo, Cacimiro Dias de Moraes, Elias do Prado, Paulo César Mendonça, 

Larissa Araújo Vieira Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ederson Santos Neves - 

OAB:MT 18.174, Gilmar Antonio Subtil Godinho - OAB:11436, 

Leonardo Costa Nicolino - OAB:MT 12.900, Rafael Jara Bigio - 

OAB:MT 20194

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Aires de Melo - 

OAB:OAB/MT 17058/O, ALBERTO A. DE SOUZA - OAB:4603-B/MT, 

Ederson Santos Neves - OAB:MT 18.174, Frederico Camargo 

Coutinho - OAB:GO 23.266, Gilmar Antonio Subtil Godinho - 

OAB:11436, Leonardo Costa Nicolino - OAB:MT 12.900, Rodrigo 

Tauil Adolfo - OAB:MT 8.208, SANDRA MARA BASEI - OAB:5066-B

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

1.Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, cabe agora ao 

Tribunal de Justiça fazer o juízo de admissibilidade do recurso de apelação 

(tempus regit actum).

2.Assim, INTIME-SE a parte apelada, ora requerida, para apresentar 

contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, art. 

1.010, CPC/2015.

3.Havendo questões preliminares arguidas em contrarrazões, INTIME-SE a 

parte apelante para, querendo, manifestar-se em 15 (quinze) dias a 

respeito delas, §§ 1º e 2º, art. 1.009, CPC/2015.

4.Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 151118 Nr: 1088-98.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Takechi Iuasse

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Siqueira de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O, Pedro Augusto Santos de Souza - OAB:MT 

20.350/O, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS DE HOLLEBEN 

LEITE MUNIZ - OAB:25468/GO

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 
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diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 207263 Nr: 7901-05.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jessica Furtuoso Barbosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Univar Associação Barragarcense de 

Educação e Cultura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laura Avila Vasconcelos - 

OAB:18110-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michel Ribeiro Rodrigues 

Silva - OAB:MT 12.081, Valkiria Maia Alves Almeida - OAB:OAB 

3178/RO

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 174627 Nr: 8086-14.2013.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auto Socorro e Transportes Trevo Ltda ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Fortes Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Conrado Corrêa - 

OAB:GO 8.824, Yara Aparecida Corrêa Reali - OAB:MT 7.587-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 228267 Nr: 7888-69.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA EUNICE BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a trazer ao feito planilha atualizada do débito 

pendente, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 45145 Nr: 1196-74.2004.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Crediaraguaia - Cooperativa de Crédito Rural do Médio 

Araguaia Ltda - Sicrédi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josias Ribeiro de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, considerando que não é responsabilidade da 

Secretaria informar a localização do imóvel a ser avaliado, impulsiono os 

autos e procedo a intimação da parte autora para que informe a 

localização do imóvel a ser avaliado no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 177426 Nr: 11640-54.2013.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delaides Alves de Oliveira, Valdir José da Silva Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adauto Nogueira Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Weily Silva Santos - OAB:MT 

14.572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do artigo 1.282 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja expedido edital de intimação 

da parte autora, com prazo 30 (trinta) dias, para dar andamento ao feito, 

sob pena de extinção do processo.

"Art. 1.282. Quando intimada pelo Diário da Justiça Eletrônico ou via carta 

com aviso de recebimento, não promovendo a parte autora os atos e 

diligências que lhe competir, necessárias ao andamento do processo, 

deve ela ser intimada pessoalmente para, 5 (cinco), dar andamento ao 

feito sob pena de extinção. Parágrafo único. Não dispondo de numerário 

para a realização da diligência, a parte autora deverá ser intimada por 

edital, a ser afixado no átrio do Fórum e no Diário da Justiça Eletrônico. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 265013 Nr: 16178-39.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Atelino Francisco Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT DE SOUZA PENZE - 

OAB:OAB/MT 22475/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A fim de melhor instruir o feito, DETERMINO seja requisitado ao 

Pronto-Socorro Municipal o envio da declaração de óbito de JOANA ROSA 

DE OLIVEIRA MOREIRA e BRASILINO FRANCISCO MOREIRA, no prazo de 

30 dias, devendo ser encaminhadas as informações pessoais constantes 

dos autos, acrescentando que os óbitos podem ter ocorrido entre 1998 e 

2001. Bem assim, DETERMINO à parte autora, no prazo de 30 dias, a 

juntada dos documentos de identificação dos falecidos, bem como 

informação do INSS acerca de eventuais benefícios aos mesmos, com a 

respectiva documentação, para que seja possível aferir a data provável 

do óbito. Cumpra-se. Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 226392 Nr: 6712-55.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Melchiades Negro Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT, Vanderli Alves Medeiros - OAB:25596/O

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INTIMAR PARTE ADVERSA SOBRE 

DOCUMENTOS/PETIÇÃO

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e §1º do artigo 1.232 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora), via 

matéria de imprensa, para se manifestar, em 05 dias, sobre a petição e 

documentos juntados às fls. 104/107.

§1º, artigo 1.232, in verbis: "§ 1º Juntados novos documentos, intimar os 

interessados, bem como o representante do Ministério Público, se for o 

caso, para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, (artigo 437, § 1º, 

do CPC)".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 785 Nr: 71-52.1996.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO DE MOURA, WANDERLEY LUTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:GO/22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036829/10/2018 Página 39 de 998



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSELMAR VICENTE DE LIMA 

- OAB:4471

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 187336 Nr: 8160-34.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cipriano Generoso de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Batista de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eurípedes Ferreira Martins 

Junior - OAB:MT/20393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 Considerando que há questões preliminares apresentadas em 

contrarrazões, impulsiono o feito para que seja intimada a parte 

apelante/requerido a se manifestar em 15 (quinze) dias, nos termos dos §

§ 1º e 2º, art. 1.009, CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 205748 Nr: 7033-27.2015.811.0004

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Imobiliária Pedra Ltda, Doralice Ferreira Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Marcos Pinto dos Santos, Juracy Pinto 

Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 Nos termos da CNGC, impulsiono os autos e procedo a intimação do 

requerido para se manifestar acerca das preliminares das contrarrazões 

no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 274667 Nr: 3881-63.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Vinicius Ferreira de Azevedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ZAITTER - OAB:47325, 

MARCOS ANTONIO ZAITTER - OAB:8.740/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 203571 Nr: 5808-69.2015.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lauzenite Gomes Pio Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação retroexarada, e considerando as 

informações via Infojud/Bacenjud/Renajud que foram acostadas, 

impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se manifestar, 

em 15 (quinze) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 255327 Nr: 9804-07.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Rosa Franca Gomes Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:72640A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. 48, intimo a parte autora para comparecer 

na Secretaria no prazo de 05 dias para retirar a petição desentranhada 

dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 226348 Nr: 6685-72.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gonorvan Teixeira Locatelli, Mirtes Ivete Pilger Locatelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transcontinental Empreendimentos Imobiliários 

e Administração de Créditos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tayná Maria de Sousa Santos - 

OAB:MT 16.065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que reste 

ciente a parte autora sobre a informação trazida à fl. 91 pelo 

Departamente de Controle e Arrecadação do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, qual seja: "Em cumprimento a solicitação em tela temos a 

informar que o pedido de parcelamento foi devidamente cadastrado no 

sistema de arrecadação do TJMT, podendo as partes acessarem 

diretamente no s i te  do TJMT/EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE/COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS E TAXAS, ao lançar o numero do 

processo, automaticamente, o sistema alertará a seguinte mensagem: 

"Existe um parcelamento ou desconto cadastrado para esse processo 

deseja emitir sua Guia".Nesse momento o advogado ou a parte emitirá sua 

guia e poderá efetuar o devido pagamento...". Assim, impulsiona-se o 

processo para que seja intimado autor, via DJE, a trazer ao feito a primeira 

guia paga, nos termos da decisão de fl. 82.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 227108 Nr: 7106-62.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Declieux Jorge Resente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Eduardo Faria de Lima Figueiredo, 

Banco do Brasil s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vicente Lopes da Rocha Junior 

- OAB:20658/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.206 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas.

"Art. 1.206...§9º: § 9º Mantendo-se negativa a diligência constante do 

parágrafo anterior, colher a manifestação do interessado, em 05 (cinco) 

dias e se indicado novo endereço, renovar o ato".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 184189 Nr: 5640-04.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nina Tereza de Oliveira Dolzan, Espólio de Raul Darci 

Dolzan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Pereira da Silva, Móveis Tubulares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCY BORGES LIRA - OAB:1.096, 

SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO - OAB:MT 9.980-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B, SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO - OAB:MT 9.980-B

 SENTENÇA.

1. Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por ESPÓLIO DE RAUL 
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DARCI DOLZAN, representado pela Inventariante NINA TEREZA DE 

OLIVEIRA DOLZAN em face de EDVALDO PEREIRA DA SILVA.

2. Determinado o bloqueio via BACENJUD nas contas bancárias do 

executado (fls. 63), obteve-se êxito, conforme espelho de fls. 64/65.

3. A Exequente informa que o débito foi integralmente satisfeito e pugna 

pela expedição de alvará para a transferência dos valores para a conta 

bancária indicada às fls. 58.

4. Às fls. 71 foi certificado o decurso do prazo para a manifestação do 

Executado.

5. É O RELATÓRIO. DECIDO.

6. Conforme informação de fls. 66 o débito cobrado em juízo fora 

realmente quitado, em razão do bloqueio de verbas do Executado, via 

BACENJUD (fls. 64/65 e 67).

7. Ante ao exposto, considerando a satisfação do débito cobrado, JULGO 

EXTINTA o Cumprimento de Sentença, com fulcro no artigo 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil/2015.

8. CUSTAS pelo Requerido.

9. EXPEÇA-SE o competente Alvará para a liberação dos valores 

bloqueados às fls. 64/65, observando-se os dados bancários indicados 

às fls. 58.

10. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

11. Expeça-se o necessário.

 12. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 16338 Nr: 265-47.1999.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Maria Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesus Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR RODRIGUES DE SOUZA 

JÚNIOR - OAB:4.325 MT, LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - 

OAB:11974-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 Vistos.

 1. Tendo em vista que o prazo de suspensão do feito decorreu (fl. 259) e, 

embora devidamente intimado à se manifestar, quedou-se inerte o 

exequente (fl.260/261), DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo 

definitivo, ressaltando que a partir de agora inicia-se o prazo da 

prescrição intercorrente, em conformidade com o disposto no art. 921, §

§2º e 4º, do CPC/15.

2. Ademais, poderão os autos serem desarquivados à qualquer tempo, e 

os atos executórios poderão ser retomados caso sejam encontrados bens 

do devedor passíveis de penhora, de acordo com o disposto no art. 921, 

§3º, do CPC/2015.

 3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 191085 Nr: 11091-10.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Madre Marta Cerutti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - 

OAB:13884/O, João Batista Ferreira - OAB:10962-B/MT, Romeu de 

Aquino Nunes - OAB:3770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Apoena Camerino de 

Azevedo - OAB:MT 13314-B, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 VISTOS.

1. Tendo em vista que é dever da parte Exequente instruir o feito com os 

documentos necessários, INTIME-SE o subscritor da petição de fls. 

258/259, para que junte aos autos a planilha atualizada do débito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 798, I, "b", do CPC/2015.

2. Decorrido o prazo, sem manifestação, voltem-me concluso para ulterior 

deliberação.

3. Apresentada a planilha atualizada do débito, INTIME-SE a parte 

executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor da dívida, 

conforme cálculo apresentado, sob pena de aplicação de multa de 10% e 

incidência de honorários advocatícios, também no percentual de 10%, 

sobre o valor da execução, conforme §1º, art.523,CPC/2015.

4. Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente o Executado, 

conforme §3º, 523, CPC/2015, na pessoa do seu advogado ou 

pessoalmente, se o processo correu à sua revelia.

5. Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos para a 

indisponibilização de ativos via Bacen-Jud.

6. Transcorrido o prazo previsto no art. 523, CPC/2015, sem o pagamento 

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

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, querendo, sua impugnação ao cumprimento de sentença.

7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 186577 Nr: 7519-46.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Carlos Adamo de Carvalho, Mauro Paulo Galera 

Mari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Siqueira de Carvalho, Banco 

Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE HOLLEBEN 

LEITE MUNIZ - OAB:25468/GO, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS DE HOLLEBEN 

LEITE MUNIZ - OAB:25468/GO, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 Vistos.

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

valor da dívida, conforme cálculo apresentado, sob pena de aplicação de 

multa de 10% e incidência de honorários advocatícios, também no 

percentual de 10%, sobre o valor da execução, conforme §1º, 

art.523,CPC/2015.

2.Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente o Executado, 

conforme §3º, 523, CPC/2015, na pessoa do seu advogado ou 

pessoalmente, se o processo correu à sua revelia.

3.Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos para a 

indisponibilização de ativos via Bacen-Jud.

4.Transcorrido o prazo previsto no art. 523, CPC/2015, sem o pagamento 

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

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, querendo, sua impugnação ao cumprimento de sentença.

5.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 268222 Nr: 18195-48.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCM, JRCM, FMN, RCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Herica Christiana Martins 

Cardoso - OAB:MT 13.327

 Vistos.

1.Bem examinando os autos, verifica-se o ajuizamento de 5 ações 

envolvendo o falecido JOSÉ BARROS MACHADO e a requerente 

VALDIRENE SANTOS MATEUS, na seguinte ordem cronológica: CÓDS. 

248197, 31/03/2017 – 2ª Vara Cível; 248400, 04/04/2017 – 2ª Vara Cível; 

254331, 21/06/2017 – 4ª Vara Cível; 255929, 10/07/2017 – 2ª Vara Cível; e 

268222, 19/12/2017 – 1ª Vara Cível.

2.Como se vê, todas as ações foram distribuídas de forma anterior à 

presente demanda. Não obstante, as duas primeiras, que tramitam na 2ª 

Vara Cível, são de interdição, de modo que não têm propriamente relação 
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com a causa de pedir concernente a este feito, que cuida de 

reconhecimento de união estável. Ademais, inevitavelmente serão 

extintas, tendo em vista o óbito o curatelando.

3.Já a terceira ação distribuída, CÓD.254331, cuida-se de dissolução de 

união estável em trâmite na 4º Vara Cível, sendo evidente a conexão com 

a matéria discutida nestes autos. Inclusive a ação de alimentos que tramita 

na 2ª Vara Cível (CÓD. 255929) deverá, em tese, ser remetida à 4ª Vara 

Cível, visto que a sua causa de pedir também está relacionada à 

existência de união estável entre a autora e o de cujus JOSÉ BARROS 

MACHADO.

4.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, nos termos dos 

arts.58 e 59, CPC/2015, CHAMO O FEITO À ORDEM e DECLINO da 

competência para processamento e julgamento do feito ao juízo da 4º 

Vara Cível desta comarca.

5.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, procedendo-se às 

baixas e anotações necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 187336 Nr: 8160-34.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cipriano Generoso de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Batista de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eurípedes Ferreira Martins 

Junior - OAB:MT/20393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 Vistos.

 1. Nos termos do art. 234, §1º, do COJE (Lei 4.964/85), DETERMINO a 

baixa dos autos à Secretaria da 1ª Vara Cível, em razão do advento do 

recesso forense e das férias regulares deste magistrado no mês de 

janeiro de 2017, devendo retornar conclusos os autos imediatamente após 

o término do período referido.

 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 283768 Nr: 9332-69.2018.811.0004

 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ambrozino Carrijo de Freitas, Lusia Ribeiro de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Nunes de Souza Filho - 

OAB:MT 15.027 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO 15. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, 

DETERMINO a INTIMAÇÃO dos requerentes para emendar a inicial no 

prazo de 15 dias, a fim de regularizar o polo passivo fazendo constar a 

Imobiliária Tanguro S/A, Companhia Agrícola Norte e eventuais sucessores 

das cadeias registrais da matricula nº 17.160 e da transcrição nº 15.467, 

sob pena de impossibilidade de prosseguimento do feito pela ausência de 

pressupostos processuais. 16. Uma vez que deixará de ser jurisdição 

voluntária e passará a ser jurisdição contenciosa, INTIME-SE a parte 

autora para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de alterar 

o valor da causa para atender ao disposto no art. 292, IV, CPC/2015, 

devendo, para tanto, juntar documentos aptos a comprovar o valor 

estimado do bem objeto do pedido, complementando as custas, sob pena 

de indeferimento da petição inicial. 17. Diante do exposto, FACULTO a 

emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que as partes 

Autora instrua o feito com a declaração de imposto de renda para 

comprovação da necessidade do benefício da Assistência Judiciária 

Gratuita, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321 do 

CPC/2015. 18. Ou proceda com o recolhimento das custas judiciais, no 

mesmo prazo aludido, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme determina a CNGC - Foro Judicial, Cap. 2, Seção 14, itens 2.14.1 

e seguintes e art. 290, do CPC/2015.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 190528 Nr: 10684-04.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Danilo Jardim Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Administrabem Participações Ltda, Evandro 

Moreira Amorim, Cláudio Salles Picchi, J. Virgilio Lançamentos de Imoveis 

Ltda, João Marcelo Passaglia Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto da Silva 

Chateaubriand - OAB:MT 15.038, Laura Cristina Primo Parreira - 

OAB:20.204/MT, Sabrina Miranda Brito - OAB:MT/22125-B, Vinicius 

de Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sidarta Staciarini Rocha - 

OAB:GO-20.630

 29. Superadas as preliminares e não havendo outras questões a serem 

analisadas, DOU O FEITO POR SANEADO. 30. INTIMEM-SE as partes para 

especificarem as provas a serem produzidas, no prazo de 15 (quinze) 

dias. 31. Após, voltem-me os autos conclusos. 32. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 103441 Nr: 8445-66.2010.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Belarmino Francisco Clemente, Eurimar Aparecida 

Freitas Clemente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Delzuita Silva dos Santos, Juliane 

Santos de Moura, Rômullo Miranda Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431, Maria Madalena da Assunção - OAB:MT 

3.971, Mirian Lucia Honorato - OAB:MT 14.699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleri Aparecida Mendes de 

Oliveira Rezende - OAB:MT 14.719, Francisco Batista de 

Vasconcelos - OAB:MT 6.259-B, Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 VISTOS.

1. Denota-se dos autos que os Requeridos, embora intimados acerca do 

pedido de habilitação nada manifestaram, conforme certificado às fls. 190.

2. Todavia, antes de decidir sobre o pedido de habilitação, INTIME-SE a 

parte Autora para que junte aos autos no prazo de 15 (quinze) dias, a 

anuência dos demais herdeiros, com relação ao Termo de Cessão e 

Transferência de Direitos e Obrigações de fls. 183/184, em respeito ao 

que disciplina o art. 496, do CC.

3. Após, voltem-me concluso para ulterior deliberação.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 254118 Nr: 9036-81.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neilton Jhonatan Lopes Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aliança Online Telecomunicações Ltda, Aliança 

Comércio e Promoção de Vendas Ltda, Ricardo Dantas de Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Santiago Freitas Diniz - 

OAB:MT 16.066, Nádia Nayara Nardes Farias - OAB:MT 23.942

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INDEFIRO o pedido de fls. 95 e MANTENHO a decisão de fls. 69/71 por 

seus próprios fundamentos.

2. Outrossim, tendo em vista que cabe à parte promover a citação dos 

Requeridos (ART. 240, §2º, CPC/2015), INTIME-SE a parte Autora para que 

promova a citação dos Requeridos no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena 

de impossibilidade de prosseguimento do feito.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 212037 Nr: 10698-51.2015.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefina Maria de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz 

Esteves, Igreja Evangelica Assembléia de Deus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ao analisar os autos, verifica-se que o requerido e os confinantes do 

imóvel objeto da lide foram devidamente citados às fls.37 e 60, contudo, 

quedaram-se inertes, conforme se vê às fls.53 e 61.

2. As Fazendas Públicas foram intimadas e manifestaram desinteresse no 

feito às fls.42, 45 e 51.

3. A revelia do requerido foi decretada à fl.62.

4. A parte autora foi intimada acerca da produção de provas, no entanto, 

manteve-se silente, conforme consta na certidão de fl.65.

5. Desta forma, ante a ausência de irregularidade processual, DOU O 

FEITO POR SANEADO.

6. Ainda, considerando a desnecessidade de produção de outras provas, 

INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão para, querendo, 

manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, sob pena de preclusão.

 7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 207543 Nr: 8052-68.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neurivan Barros da Silva Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Administrabem Participações Ltda, Evandro 

Moreira Amorim, Cláudio Salles Picchi, J. Virgilio Lançamentos de Imoveis 

Ltda, João Marcelo Passaglia Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sabrina Miranda Brito - 

OAB:MT/22125-B, Vinicius de Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sidarta Staciarini Rocha - 

OAB:GO-20.630

 ØCONDENO solidariamente os requeridos no pagamento da multa penal 

contratual em favor da requerente, no valor de R$4.242,96 (quatro mil 

duzentos e quarenta e dois reais e noventa e seis centavos), devidamente 

atualizado pelo índice IGPM/FGV e acrescido de juros de 0,5% a.m., entre 

a data da assinatura do contrato (30/11/2012) e a data da rescisão 

(publicação da sentença), de acordo com a cláusula dezessete do 

contrato nº201/2012;ØCONDENO solidariamente os requeridos a 

restituírem à autora a quantia de R$11.040,75 (onze mil e quarenta reais e 

setenta e cinco centavos), referente às prestações mensais adimplidas e 

o valor de R$ R$1.363,20 (mil trezentos e sessenta e três reais e vinte 

centavos) relativo à prestação de serviços de corretagem, com a 

observância do parágrafo primeiro da cláusula quinta do TAC nº016/2013. 

Referida importância deverá ser corrigida monetariamente pelo IGPM/FGV 

desde a data do efetivo desembolso de cada parcela e acrescida de juros 

de mora de 1% ao mês a contar da citação; ØRATIFICO a tutela antecipada 

concedida às fls.391a/391c.ØINDEFIRO o pedido de danos 

morais.49.Considerando a sucumbência recíproca, CONDENO as partes 

em litígio no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais FIXO em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

causa, devendo ser suportados à razão de 20% (vinte por cento) pela 

parte autora e 80% (oitenta por cento) pela parte requerida, nos termos do 

com fundamento no art.85, §2º e art.86, ambos do CPC. No que diz 

respeito a requerente, uma vez que beneficiária da assistência judiciária 

gratuita (fl.250), SUSPENDO a exigibilidade das referidas verbas, que 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de 

existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão 

de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da 

requerente.50.Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações necessárias.51.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 268278 Nr: 18237-97.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviário 

e Motoristas Profissionais de Barra do Garças - SINTTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A, SERASA 

EXPERIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juares Batista Machado - 

OAB:MT 20.185

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:28442, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 13.431-B

 Vistos.

1.Tendo em vista que o requerente deixou de manifestar quanto à 

produção de provas (fl.117) e o requerente manifestou-se dispensando a 

produção de novas provas (fls.114), DOU POR PRECLUSA a produção de 

provas.

2.Verifico que o processo se encontra pronto para ser julgado, nos 

termos do que dispõe o artigo 355, I, do CPC.

3.INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual. Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias sem 

manifestação, voltem-me conclusos para sentença.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 212185 Nr: 10786-89.2015.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldo Roberto Rezende Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Crediaraguaia - Cooperativa de Crédito Rural 

do Médio Araguaia Ltda - Sicrédi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A, Daniel Victor Farias Castro. - OAB:17.609, Laura Avila 

Vasconcelos - OAB:18110-MT, ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:MT/163.08-A, Vanessa Rocha de Oliveira - OAB:18.714-B

 28.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, resolvendo o 

mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial para o fim de reconhecer a posse e propriedade do 

Embargante sob o imóvel registrado sob o nº. 27.902, do Cartório de 

Registro de Imóveis desta cidade, locado sob o nº. 04, da quadra 08-A, do 

loteamento denominado “São Benedito”, Barra do Garças/MT.29.Por 

corolário, DETERMINO o imediato levantamento da penhora realizada nos 

autos em apenso – Cód. 43117, sobre o bem imóvel protegido pela 

Matrícula nº. 27.902, bem como a baixa da averbação acerca da 

existência da Ação Principal às margens da referida 

Matrícula.30.TRANSLADE-SE cópia desta sentença para os autos em 

apenso, Cód. 43117.31.CONDENO a parte embargada no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% 

sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §2º, 

CPC/2015.32.EXPEÇA-SE o necessário.33.Após o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.34.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 229655 Nr: 8839-63.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Carvalho de Sales, José Roberto 

Rodrigues Duarte, Ademilton Castro dos Santos, IDEVALDO FIRMINO 

DUARTE, Celiany Lopes da Silva Romeiro, Claudio Vinicius Castro de 

Freitas, Paulo Ramos de Oliveira, Vicente Ferreira, Fernando Aires 

Barcelos, Almeriza Alves Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Partido Democrático Trabalhista - PDT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Napólis Costa - 

OAB:MT 15.569, Joaquim Rocha Dourado - OAB:MT 15.076-A, Rafael 

Muller Cabral de Araújo - OAB:21.101, Renato de Almeida Orro 

Ribeiro - OAB:11.055, Renato de Almeida Orro Ribeiro - OAB:11.055, 

Renato de Almeida Orro Ribeiro - OAB:11.055, Renato de Almeida 

Orro Ribeiro - OAB:17368, Renato de Ameida Orro Ribeiro - 

OAB:11.055, Rento de almeida Orro Ribeiro. - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA PEREIRA DA 

SILVA - OAB:MT 12.672

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão de decurso de prazo de 

fl. 126 e, nos termos do artigo 1.282 da CNGC, impulsiono os presentes 

autos para intimar pessoalmente o requerente, para dar prosseguimento 

ao feito no prazo de 5 dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 284129 Nr: 9572-58.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wanderson dos Santos Tavares

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Augusto de Oliveira 

Dolzan - OAB:6.515/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a contestação e documentos apresentados às fls. 

80/96, são tempestivos, motivo pelo qual impulsiono os presentes autos 

para intimar o requerente, via DJE, para que no prazo de 15 dias, 

querendo, apresente impugnação a contestação e documentos 

apresentados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 274000 Nr: 3535-15.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Martinha Ro 'Opari'Ô

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão de decurso de prazo de 

fl. 54 e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar o 

requerente, via DJE, para que no prazo de 5 dias, requeira o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 218087 Nr: 1680-69.2016.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalmi Cardoso Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Claudia Costa Ferreira Fonseca - 

OAB:18.582 MT, Vinicius de Oliveira Ribeiro - OAB:13.777/A-MT

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão de decurso de prazo de 

fl. 81 e, em cumprimento ao artigo 1.282 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos para intimar pessoalmente o requerente, para dar 

prosseguimento ao feito no prazo de 5 dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 195780 Nr: 979-45.2015.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Almeida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Cristina Vicente da Silva 

Stefens - OAB:17.796/A, Felipe Andres Acevedo Ibanez - 

OAB:OAB/MT 22131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista as consultas realizadas via Sistema 

Infojud e Bacenjud, conforme fls. 92/94 e, em cumprimento a decisão de fl. 

91, impulsiono os presentes autos para intimar o requerente, via DJE, para 

que no prazo de 5 dias, manifeste pugnando o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275203 Nr: 4211-60.2018.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Sebastião da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecino Sebastião da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter George Ramalho Lima - 

OAB:18.256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Aguarde-se o prazo para apresentação da contestação. Após, 

INTIME-SE a parte autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 

dias. Após, colha-se o parecer do Ministério Público.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 266161 Nr: 16868-68.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito do Alto Xingu - Sicrédi Alto Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. COSTA PEREIRA DE SOUZA - ARAXINGU 

TRANSPORTES E LOGISTICA, ROSIMAR COSTA PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão negativa do Oficial de 

Justiça de fl. 101 e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos 

para intimar o exequente, via DJE, para que no prazo de 5 dias, se 

manifeste nos autos acerca de referida certidão negativa e requeira o que 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 207353 Nr: 7954-83.2015.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Lazaro Borges de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão de decurso de prazo de 

fl. 79 e, nos termos do artigo 1.282 da CNGC, impulsiono os presentes 

autos para intimar pessoalmente o requerente, para dar prosseguimento 

ao feito no prazo de 5 dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 234486 Nr: 12379-22.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Severino Souza Rocha Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551/SP, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão de decurso de prazo de 

fl. 80 e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar o 

exequente, via DJE, para que no prazo de 5 dias, requeira o que entender 

de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 254338 Nr: 9181-40.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosa Auxiliadora Souza Goma Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94243/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão de decurso de prazo de 

fl. 86 e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar o 

requerente, via DJE, para que no prazo de 5 dias, se manifeste 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 281738 Nr: 8153-03.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doraci Corrêa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter George Ramalho Lima - 

OAB:18.256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A-MT

 Certifico e dou fé que a contestação e documentos apresentados às fls. 

126/144, são tempestivos, motivo pelo qual impulsiono os presentes autos 

para intimar o requerente, via DJE, para que no prazo de 15 dias, 

querendo, apresente impugnação a contestação e documentos 

apresentados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 268725 Nr: 101-18.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otacílio Campos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Crefisa S/A Créditos Financiamentos e 

Investimanetos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAZARO JOSE GOMES 

JUNIOR - OAB:8194-A MT

 Certifico e dou fé que a contestação e documentos apresentados às fls. 

45/89, são tempestivos, motivo pelo qual impulsiono os presentes autos 

para intimar o requerente, via DJE, para que no prazo de 15 dias, 

querendo, apresente impugnação a contestação e documentos 

apresentados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 205313 Nr: 6772-62.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim José Lopes, Eugênia Portilho de Jesus, Edvania 

Portilho Lopes, Edna Portilho Lopes, Josimar Portilho Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Dino Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hallex Sandro Mingoti Rêgo - 

OAB:MT 15.093

 Vistos. DECLARO ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DÊ-SE 

vistas à parte autora e à parte ré para apresentarem ALEGAÇÕES FINAIS, 

no prazo de 10 (dez) dias, sucessivamente. Apresentadas as alegações 

finais, voltem-me conclusos para sentença. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 77236 Nr: 728-71.2008.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eternit S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nova Jerusalém Engenharia Construção e 

Consultoria Ltda, Agenor Jacomini, Luiz Antônio Jacomini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleverson Gomes da Silva - 

OAB:183333/sp, Fernando Rudge Leite Neto - OAB:84786/SP, Luiz 

Antonio Gomiero Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 Vistos.

1. Cuida-se de Cumprimento de Sentença movido por ETERNIT S/A, em 

face de NOVA JERUSALÉM ENENHARIA CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA 

LTDA.

 2. Às fls. 176, atesta-se a diligência de avaliação do lote de terras que 

compõe objeto da matrícula de nº 36.842. Manifesta o exequente pela 

designação de leilão judicial (fl. 179). Devidamente intimada, a parte 

executada manteve-se inerte (fl. 180).

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Assim, ao considerar que não houve qualquer objeção ao laudo de 

avaliação do bem penhorado e avaliado, HOMOLOGO o laudo de avaliação 

de folhas 176, para que surta os jurídicos e legais efeitos.

 5. Considerando que nesta comarca ainda não há cadastro de leiloeiros 

judiciais, torna-se prejudicado o cumprimento do ato nos termos do artigo 

880 da lei processual vigente.

6. Deste modo, DETERMINO seja designado, pela Secretaria Judicial datas 

para realização de leilão presencial, para efetivação da alienação do 

imóvel avaliado, que será realizado pelo Sr. Meirinho Plantonista deste 

juízo na data da efetiva realização, devendo a DD. Gestora observar o 

dispõem os artigos 883 e ss. do Código de Processo Civil.

 7. Às Providências. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 283605 Nr: 9253-90.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Vieira Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosalia Maria Vieira Faria - 

OAB:25344/0 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Às folhas fls. 21, a parte autora pugnou pela desistência e extinção 

processual.

2. Isto posto, homologo a desistência da ação na forma manejada e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, VIII do CPC/2015.

3. Custas pelo requerente, deixo de fixar os honorários, por não haver 

sequer formado a relação processual.

4. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 225995 Nr: 6487-35.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Maria Menezes Luz Fernandes, 

Otamiro Araújo Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:GO/22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094, 

Rafael Arduini Azolini - OAB:MT 21.673

 Em cumprimento a decisão de fl. 52, impulsiono os presentes autos para 

intimar o exequente, via DJE, para que no prazo de 5 dias, querendo, se 

manifeste acerca dos embargos de declaração de fls. 50/51.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 214589 Nr: 12230-60.2015.811.0004
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gildo de Oliveira Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Javel Veículos Ltda, Ailton Sidnei de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patricia Ribeiro - OAB:GO 

26428

 Impulsiono os presentes autos para intimar o requerente, via DJE, para 

que, no prazo de 15 dias, querendo, apresente contrarrazões ao recurso 

de apelação interposto pelo requerido às fls. 109/184.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 193077 Nr: 12417-05.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lidiane Mendes Rodrigues, Lídia Rodrigues de Abreu 

Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz 

Esteves, Helena Costa Jacarandá, Cartório do 1º Ofício de Registro de 

Imóveis de Barra do Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6486-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça de fls. 1095, 

no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262927 Nr: 14830-83.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GM - LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO PEREIRA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:MT 11.877-A, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão de decurso de prazo de 

fl. 74 e, nos termos do artigo 1.282 da CNGC, impulsiono os presentes 

autos para intimar pessoalmente o requerente, para dar prosseguimento 

ao feito no prazo de 5 dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 255717 Nr: 10053-55.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. Gomes & M. Reis Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nova Jerusalém Engenharia Construção e 

Consultoria Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Bortolaia - 

OAB:MT 5.444, Lélis Bento de Resende - OAB:MT 12.675, Luiz Paulo 

Gonsalves de Rezende - OAB:Oab/MT 6272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963, Carlos Santos Silva Junior - OAB:21622/MT

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro no sentido de determinar a restrição dos 

veículos, em questão, via sistema RENAJUD.

 2. PROCEDA-SE também a consulta por meio do Sistema InfoJud a fim de 

obter informações acerca de transações imobiliárias da parte executada - 

DOI, com o fito de se apurar a existência ou não de bens passíveis de 

penhora.

3. À luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp.1349363/SP) 

e da própria CNGC que, de forma expressa, autoriza que o juiz determine 

a juntada nos autos de informações econômico-financeiras, hipótese em 

que o feito deve correr em segredo de justiça (item 2.16.4, CNGC), 

DETERMINO a juntada da aludida documentação nos autos.

4. Juntadas as respostas, INTIME-SE o Requerente para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

 5. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 90050 Nr: 3904-24.2009.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amorim Máquinas Peças Serviços e Representações 

Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pavicon Engenharia e Construções Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fls. 189 no sentido de determinar a restrição dos 

veículos, em questão, via sistema RENAJUD.

2. Juntadas as respostas, INTIME-SE o Requerente para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

 3. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 92146 Nr: 5963-82.2009.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Seguradora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Sensação Ltda, Cidonilia Silva 

de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Augusto de Morais 

Urbano - OAB:MG 71.886, Nelson Paschoalotto - OAB:MT 8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. INTIME-SE a parte executada Cidonilia Silva de Brito, no endereço 

mencionado às fls. 166 para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

acerca da penhora online realizada nos autos.

2. Mantendo-se a parte silente, EXPEÇA-SE o competente alvará de 

levantamento dos valores penhorados às fls. 162 em favor da parte 

autora na conta mencionada às fls. 166.

3. Ainda, quanto ao pedido de buscas por bens do executado, DEFIRO-O 

no sentido de determinar a restrição de eventuais veículos encontrados 

em nome da parte executada, via sistema RENAJUD.

4. Juntadas as respostas e sendo a consulta frutífera, INTIME-SE o 

Requerente para manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, de forma 

específica o interesse no referido bem, indicando o possível local de sua 

localização.

 5. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 154962 Nr: 6690-70.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. M. Naves Confecções - ME, Adelza 

Mendonça Naves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro no sentido de determinar a restrição dos 

veículos, em questão, via sistema RENAJUD.

2. PROCEDA-SE também a consulta por meio do Sistema InfoJud a fim de 

obter as três últimas declarações de imposto de renda da parte 

executada, com o fito de se apurar a existência ou não de bens passíveis 

de penhora.

3. À luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp.1349363/SP) 

e da própria CNGC que, de forma expressa, autoriza que o juiz determine 

a juntada nos autos de informações econômico-financeiras, hipótese em 

que o feito deve correr em segredo de justiça (item 2.16.4, CNGC), 

DETERMINO a juntada da aludida documentação nos autos.
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4. Juntadas as respostas, INTIME-SE o Requerente para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

 5. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 94183 Nr: 7962-70.2009.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abdalla e Pires Ltda, Gláucio Eleutério Abdalla

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro no sentido de determinar a restrição dos 

veículos, em questão, via sistema RENAJUD.

2. PROCEDA-SE também a consulta por meio do Sistema InfoJud a fim de 

obter as três últimas declarações de imposto de renda da parte 

executada, com o fito de se apurar a existência ou não de bens passíveis 

de penhora.

3. À luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp.1349363/SP) 

e da própria CNGC que, de forma expressa, autoriza que o juiz determine 

a juntada nos autos de informações econômico-financeiras, hipótese em 

que o feito deve correr em segredo de justiça (item 2.16.4, CNGC), 

DETERMINO a juntada da aludida documentação nos autos.

4. Juntadas as respostas, INTIME-SE o Requerente para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

 5. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 176363 Nr: 10330-13.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. DA SILVA ME, Maria Auxiliadora da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian - 

OAB:11.640, MARCOS ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:6.171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar o exequente, para que, no 

prazo de 15 dias, encaminhe a este Juízo a guia retirada junto ao site do 

TJ/MT, referente ao comprovante de pagamento de fl. 160, verso, uma vez 

que se faz necessário o envio de referida guia para poder identificar o 

pagamento e o respectivo envio para distribuição ao Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 165436 Nr: 7495-86.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. R. S. CONFECÇÕES LTDA, Leila Roseli 

Schirmbeck de Moraes, Antônio Moraes Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:GO/22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fls. 142 no sentido de determinar a restrição dos 

veículos, em questão, via sistema RENAJUD.

2. Juntadas as respostas, INTIME-SE o Requerente para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

 3. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 153750 Nr: 5146-47.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vadirene Seabra de Araújo, Valdirene Seabra 

de Araújo, Jean Carlos Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. DEFIRO o pedido de retro, no sentido de realizar a consulta via sistema 

RENAJUD a fim de localizar bens móveis passíveis de penhora.

2. Consigno havendo veículos registrados em nome da parte devedora 

compete ao autor promover os atos necessários à localização dos bens, 

indicando com precisão o seu paradeiro, visto que o Judiciário não possui 

meios para apontar o local onde os veículos se encontram para fins de 

eventual penhora.

3. PROCEDA-SE também à consulta por meio do Sistema InfoJud a fim de 

obter as últimas declarações de imposto de renda da parte executada, 

com o fito de se apurar a existência ou não de bens passíveis de penhora.

4. À luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp.1349363/SP) 

e da própria CNGC que, de forma expressa, autoriza que o juiz determine 

a juntada nos autos de informações econômico-financeiras, hipótese em 

que o feito deve correr em segredo de justiça (item 2.16.4, CNGC), 

DETERMINO a juntada da aludida documentação nos autos.

5. Juntadas as respostas, INTIME-SE o exequente para se manifestar, no 

prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito.

6. Às providências. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 74121 Nr: 7163-95.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazonia s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Adolfo, Helenice Tauil Adolfo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeanne Karla Ribeiro - 

OAB:8367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar o exequente, via DJE, acerca 

da certidão do Distribuidor, Contador e Partidor de fl. 189, na qual informa 

que para ele proceder a elaboração dos cálculos, em cumprimento a 

decisão de fl. 187, a parte deverá antecipar ao contador não oficializado o 

valor de R$ 64,78, motivo pelo qual impulsiono os presentes autos para 

intimar o exequente, via DJE, para que no prazo de 5 dias, efetue o 

pagamento de referido valor para que possamos encaminhar novamente 

os autos ao contador, visando a elaboração de referido cálculo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 54362 Nr: 2172-47.2005.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Juster Zilling da Silva

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Beraldo Barros - 

OAB:MT 12.970

 VISTOS.

1. INTIME-SE a parte exequente para juntar aos autos a matrícula 

atualizada do imóvel descrito à fl. 203, no prazo de 10 (dez) dias, para fins 

de análise do pedido de penhora.

 2. Após, voltem-me conclusos para deliberação.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 264666 Nr: 15948-94.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BR Consórcios Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Richard Nunes de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Salma Elias Eid Serigato - 

OAB:30998/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.
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1. DEFIRO o pedido de fls. 63 no sentido de determinar a restrição dos 

veículos, em questão, via sistema RENAJUD.

2. Juntadas as respostas, INTIME-SE o Requerente para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

 3. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 289333 Nr: 12591-72.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otacilio Bernardes de Souza, Enésio Delatore da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Nardeli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kassyo Rezende Barcelos - 

OAB:MT 15.260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9.Diante do exposto e de tudo que nos autos consta, DEFIRO o pedido de 

tutela de urgência, para averbar a existência dessa ação na matrícula do 

imóvel sob nº 3.228, CRI de Ribeirão Cascalheira/MT.10.CITE-SE o 

Executado para pagar, no prazo de 03 (três) dias (art.829, CPC/2015), o 

valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, caso o 

Exequente não os tenha indicado, nos termos do art. 829, §2º, do 

CPC/2015.11.Verificado o não pagamento no prazo assinalado, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial 

de justiça, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado, na 

forma do art.841, §§1º e 2º, CPC/2015.12.O Executado poderá oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO, independentemente de penhora, depósito ou 

caução (art.914, CPC/2015), no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, 

CPC/2015), contados na forma do art.231, CPC/2015. Os embargos não 

terão efeito suspensivo (art.919,CPC/2015).13.No prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito do Exequente e comprovando o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor da execução, poderá o Executado requerer seja 

admitido a pagar o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, CPC).14.FIXO os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, os quais deverão ser arcados pelo executado. No caso de 

integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade (art.827,§1º, CPC/2015).15.DEFIRO a gratuidade 

da justiça, nos termos do artigo 99, § 3º do CPC/2015.16.Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 251372 Nr: 7246-62.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Teixeira Fernandes, Deusvane Quirino 

Rego Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito de uma diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de citação no endereço indicado à fl. 90, verso, 

no valor total de R$ 18,00, devendo acessar o site do tjmt.jus.br, para 

emissão do boleto para pagamento da diligência e comprovar nos autos, 

no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 253996 Nr: 9204-83.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO PEREIRA DE OLIVEIRO, Recapagem 

de Pneus CDB Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro e DETERMINO seja procedida a consulta junto ao 

sistema INFOJUD, no intuito de obter o endereço atualizado da parte 

executada.

2. Juntada resposta, INTIME-SE a parte Exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar de forma específica acerca do endereço que 

entende correto para fins de citação ou, na impossibilidade de fazê-lo, 

requer os atos necessários ao deslinde do feito.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 290668 Nr: 13411-91.2018.811.0004

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodway Comércio de Auto Peças Ltda, Luis Felipe da 

Silva Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. Ferreira de Oliveira - EIRELLI, Paulo Tarso 

de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Destarte, diante de tudo que consta nos autos, DETERMINO seja a parte 

autora intimada para juntar aos autos caução equivalente a 03 (três) 

meses de aluguel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento do pedido liminar, bem como aporte ao feito os atos 

constitutivos da pessoa jurídica (autora).9.Decorrido o prazo, com ou sem 

man i fes tação  da  requeren te ,  VOLTEM-ME os  au tos 

conclusos.10.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 290666 Nr: 13410-09.2018.811.0004

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodway Comércio de Auto Peças Ltda, Luis Felipe da 

Silva Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Truckauto Center Automotivo Ltda, Walber 

Ferreira Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Destarte, diante de tudo que consta nos autos, DETERMINO seja a parte 

autora intimada para juntar aos autos caução equivalente a 03 (três) 

meses de aluguel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento do pedido liminar, bem como aporte ao feito os atos 

constitutivos da pessoa jurídica (autora).9.Decorrido o prazo, com ou sem 

man i fes tação  da  requeren te ,  VOLTEM-ME os  au tos 

conclusos.10.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 205280 Nr: 6747-49.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jasone Messias de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Carlos Gomes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Domingos Ferreira 

Vilasboa - OAB:GO 40.676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VINICIUS DE MORAIS 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 6747-49.2015.811.0004, 

Protocolo 205280, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 35247 Nr: 555-23.2003.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIL PRESENTES E BRINQUEDOS LTDA - 

03.774.720/0001-00, Olegário José Antunes Neves, Cleire Silva Costa 

Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Azolini - OAB:MT 3094, 

Fabiula Muller koenig - OAB:22.165-A/MT, Firmino Gomes Barcelos 

- OAB:MT4.770-B, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Antônio Martini 

Fernandes- Defensor Público - OAB:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro.

2. PROCEDA-SE à consulta por meio do Sistema InfoJud a fim de obter as 

últimas declarações de imposto de renda e informações acerca de 

transações imobiliárias que envolvam a parte executada (DOI), com o fito 

de se apurar a existência ou não de bens passíveis de penhora.

3. À luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp.1349363/SP) 

e da própria CNGC que, de forma expressa, autoriza que o juiz determine 

a juntada nos autos de informações econômico-financeiras, hipótese em 

que o feito deve correr em segredo de justiça (item 2.16.4, CNGC), 

DETERMINO a juntada da aludida documentação nos autos.

4. Juntadas as informações, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento do feito.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 183820 Nr: 5347-34.2014.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carla Patrícia Lopes Ferreira Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S.A - Banco Multíplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiana Vasconcelos 

Borges Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:MT 8184-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) IZADORA LOPES 

NOGUEIRA REIS, para devolução dos autos nº 5347-34.2014.811.0004, 

Protocolo 183820, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 276537 Nr: 5120-05.2018.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Luiz Esteves Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Ademir de Assis, João Paulo Farias de 

Assis, E. L. Esteves Imobiliária, Juliano Pereira de Almeida, SÉRGIO ALVES 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Venturine Esteves - 

OAB:MT 21.977, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NOHANA MORAES 

DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 5120-05.2018.811.0004, 

Protocolo 276537, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 290297 Nr: 13198-85.2018.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Érin Leonel Vilela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco s/a, Design Preferido, Silvia 

Alves da Silva, Francisco das Chagas Santana da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erin Leonel Vilela - OAB:MT 

15.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. É indispensável a efetiva comprovação da insuficiência financeira, já 

que a parte requerente restou silente no sentido de comprovar a 

hipossuficiência alegada, pois não trouxe aos autos qualquer documento 

que ampare tal pedido.

 2. Assim, FACULTO a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

fim de que a Autora instrua o feito com a declaração de imposto de renda 

para comprovação da necessidade do benefício da Assistência Judiciária 

Gratuita, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321 do 

CPC/2015.

 3. Ou, proceda com o recolhimento das custas judiciais, no mesmo prazo 

aludido, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme determina a 

CNGC - Foro Judicial, Cap. 2, Seção 14, itens 2.14.1 e seguintes e art. 290, 

do CPC/2015.

 4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 6106 Nr: 1640-88.1996.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REAL TINTAS LTDA, Flávio Antonio Pirani, 

Fernando da Silva Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daphnis Oliveira - OAB:MT 

1004, Rubens Bortoli Junior - OAB:5.620-MT

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido da parte exequente acostado à fl. 175, no sentido de 

determinar a restrição de veículos eventualmente encontrados em nome 

da parte executada, via sistema RENAJUD.

2. Ainda, PROCEDA-SE à consulta por meio do Sistema InfoJud a fim de 

obter as últimas declarações de imposto de renda da parte executada, 

com o fito de se apurar a existência ou não de bens passíveis de penhora.

3. À luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp.1349363/SP) 

e da própria CNGC que, de forma expressa, autoriza que o juiz determine 

a juntada nos autos de informações econômico-financeiras, hipótese em 

que o feito deve correr em segredo de justiça (item 2.16.4, CNGC), 

DETERMINO a juntada da aludida documentação nos autos.

4. Juntadas as informações, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento do feito.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 283954 Nr: 9439-16.2018.811.0004

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daybson Azevedo Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Luiz Esteves Neto, Juliano Pereira 

de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MYKE BRENDON BORGES - 

OAB:21.498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NOHANA MORAES 

DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 9439-16.2018.811.0004, 

Protocolo 283954, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 172541 Nr: 5554-67.2013.811.0004

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinvalda Gonçalves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Walter de Paula Silva - 

OAB:OAB/GO10625, WALTER PEREIRA DA SILVA - OAB:2531

 35.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, com base nos 

arts. 561 e 567, do CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos contidos na inicial, para o fim de DETERMINAR que a parte 

Requerida se abstenha de molestar a posse da Autora, sob pena de multa 

diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), em caso de descumprimento 
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desta ordem.36.INDEFIRO o pedido de indenização por danos morais e 

materiais. 37.Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC/2015.38.Em razão da 

sucumbência, CONDENO a parte ré no pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, que FIXO em 10% sobre o valor da causa, com 

fundamento no art.85, §2º, do CPC. 39.Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.40.Publique-se. Registre. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 217327 Nr: 1233-81.2016.811.0004

 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Aziz Chaud

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de 

Barra do Garças, Santinho Zamberlan, Solange Wanderley Zamberlan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIANA ABUD CHAUD - 

OAB:9377

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thais de Freitas Melo - 

OAB:21679/MT

 Vistos.

 1. INDEFIRO o pedido de exclusão dos requeridos Santinho Zamberlan e 

Solange Wanderley Zamberlan, uma vez que do registro que se pretende 

restaurar estes constam como anteriores proprietários e podem ser 

eventuais interessados.

2. Ademais, DEFIRO o pedido de fls. 66 e DETERMINO seja procedida a 

consulta junto aos sistemas BACENJUD e INFOJUD, no intuito de obter o 

endereço atualizado dos requeridos Santinho Zamberlan (CPF: 

192.978.900-91).

3. Após, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar, de forma específica, acerca do endereço que entende por 

correto para fins de citação dos requeridos.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 290408 Nr: 13272-42.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSCELINO JOSÉ VIVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Vieira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olimpio Ferreira da Silva Neto - 

OAB:25338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Rescisão Contratual, ajuizada por JUSCELINO 

JOSÉ VIVAN, em desfavor de CLAUDIO VIEIRA DA SILVA, objetivando a 

restrição do veículo (Caminhão M.BENZ/LZ 1935, ano/modelo 1998/1998, 

placa IHK9624, Chassi 9BM388054WB156916), objeto da transação 

negocial entre as partes, bem como o recebimento do valor de R$ 

62.202,59, sustentando que o requerido infringiu cláusulas contratuais, 

estando em inadimplência e alienou o bem a terceiros. Quanto ao 

inadimplemento alega que o requerido ficou em débito em dez parcelas, 

representadas pelos cheques de nº 000092 a 000102 e, no que concerne 

a alienação do caminhão a terceiros, disse que o bem está na posse do 

Sr. André de Jesus, o qual já pagou a integralidade de seu valor.

 2. Pretende em sede de antecipação dos efeitos da tutela restrição 

quanto à transferência do caminhão, via sistema Renajud. Com a inicial 

vieram os documentos de fls. 11/35.

3. Após, os autos vieram-me conclusos.

 4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Do que consta nos autos, especificamente da narrativa do caso e da 

conversa via aplicativo WhatsApp (fls. 29/32), verifica-se que o caminhão, 

objeto do litigio, encontra-se na posse de terceira pessoa.

 6. Deste modo, é imprescindível a inclusão no polo passivo da lide do Sr. 

André de Jesus, na qualidade de terceiro, uma vez que a decisão 

proferida nestes autos poderá afetá-lo (art. 114, CPC/2015).

7. Registra-se que o Magistrado deverá integrar o litisconsorte necessário 

“ex offício”, uma vez que se trata de matéria de ordem pública, que, em 

caso de ausência, acarreta a nulidade da sentença (art. 115, CPC/2015).

 8. Dito isso, nos termos do art.115, parágrafo único, CPC/2015, INTIME-SE 

o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, integrar o terceiro na lide 

(André de Jesus), devendo proceder a devida qualificação, com o atual 

endereço.

9. Após, voltem-me conclusos para deliberação.

 10. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170646 Nr: 3073-34.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdenir Pereira da Silva

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

Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S/A, Banco Daycoval S/A, BANCO 

DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133, André Rennó Lima Guimarães de Andrade - 

OAB:MG-78.069, Breiner Ricardo Diniz Resende - OAB:84.400-MG, 

Fábio Roberto de Almeida Tavares - OAB:147.386/SP, FERNANDO 

AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:7627, Leonardo Costa 

Ferreira de Melo - OAB:103.997, Rafael Antônio da Silva - 

OAB:244.223/SP, Rafael Sganzerla Durand - OAB:12.208-A/MT, 

Rodrigo Veneroso Daur - OAB:102.818, Thiago Mahfuz Vezzi - 

OAB:18017/A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANILO VARJÃO 

ALVES, para devolução dos autos nº 3073-34.2013.811.0004, Protocolo 

170646, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164231 Nr: 5973-24.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Administradora de Cartão de 

Crédito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arísio Monteiro de Magalhães 

- OAB:14036-MT, Izadora Lopes Nogueira Reis - OAB:MT 21.035, 

Júlio Cesar Nogueira Reis - OAB:19.166 / GO, Paulo Emílio Monteiro 

de Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eugêmio Reynaldo Palazzi 

Júnior - OAB:128.126-SP, marcelo menin - OAB:oab/sp 153.342, 

Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANILO VARJÃO 

ALVES, para devolução dos autos nº 5973-24.2012.811.0004, Protocolo 

164231, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 253623 Nr: 8767-42.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Verleine Souza Vedana

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCIANA SEVERINO 

NUNES PARREIRA, para devolução dos autos nº 8767-42.2017.811.0004, 

Protocolo 253623, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva
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 Cod. Proc.: 248326 Nr: 5119-54.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Barcelos Carlos e Gomes Advogados Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Carina Uehara Paula 

de Lara - OAB:21387-B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8521/O, 

DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:OAB/MT 11.945-B, DEIVISON VINICIUS 

KUNKEL LOPES DE SOUZA - OAB:14690/O, Fábio Luis Nascimento 

dos Santos da Mota - OAB:19.615, MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS 

GONÇALVES DE PAULA - OAB:9456, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A

 26.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial para 

condenar o requerido BANCO DO BRASIL no pagamento de honorários 

advocatícios em favor de FIRMINO GOMES BARCELOS os quais ARBITRO 

em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), que deverão ser acrescidos de juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção 

monetária pelo INPC/IBGE, a partir da publicação desta sentença.27.Por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC/201528.CONDENO o 

requerido no pagamento de honorários advocatícios, que FIXO em 10% 

sobre o valor acima arbitrado, com fundamento no artigo 85, §§ § 1 e 2º, 

do CPC.29.Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos comas 

baixas e anotações necessárias.30.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 257056 Nr: 10894-50.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arcalino Quirino dos Santos

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCIANA SEVERINO 

NUNES PARREIRA, para devolução dos autos nº 10894-50.2017.811.0004, 

Protocolo 257056, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 254226 Nr: 9109-53.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Messias de Araújo Menezes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A/MT

 17.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência.18.Não havendo vícios processuais a serem 

sanados de ofício, DOU O FEITO POR SANEADO.19.INDEFIRO a produção 

de prova pericial, haja vista o exposto no item 16 desta 

decisão.20.DETERMINO ao réu que, no prazo de 05 (cinco) dias, acoste 

aos autos o contrato referente à negativação do nome do autor. 

21.Decorrido o prazo, venham-me os autos conclusos.22.Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 274366 Nr: 3722-23.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundação Pio XII - Hospital do Câncer de Barretos, 

Henrique Duarte Prata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M2 Agropromotora de Eventos Rurais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Drielli Cristina Lopes dos 

Santos - OAB:SP 390.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro e DETERMINO seja procedida a consulta junto ao 

sistema INFOJUD, no intuito de obter o endereço atualizado dos requeridos 

Darly Machado Dos Santos (CPF: 303.528.781-34) e Laura Wanessa 

Machado dos Santos (CPF: 714.617.441-72).

 2. Após, INTIME-SE a parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar pugnando o que entende de direito, indicando, de forma 

específica, qual endereço entende correto para fins de citação.

3. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 274007 Nr: 3542-07.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Martinha Ro 'Opari'Ô

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itau S/A da Comarca de São Paulo - 

Unibanco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A-MT

 DISPOSITIVO:12.De outro norte, ao considerar que as partes não 

deduziram as provas que entendem necessárias para a comprovação do 

alegado, INTIMEM-SE-AS para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando-as, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão.13.INTIME-SE o banco requerido para que no mesmo prazo, em 

razão da inversão do ônus da prova, juntar aos autos o contrato originário 

do empréstimo em consignação de nº 39023068-8.14.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 211664 Nr: 10477-68.2015.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Aparecido Dutra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 Vistos.

1. Antes de analisar o pedido liminar de fls. 107, INTIME-SE a parte autora 

para informar a Este Juízo quanto ao cumprimento do acordo celebrado às 

fls. 69/70 pela parte requerida. Fixo prazo de 05 (cinco) dias.

2. Após, voltem-me conclusos com urgência.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 290481 Nr: 13299-25.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA 

REGIÃO SUL DE MATO GROSSO - SICOOBSUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. F. COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE 

COSMETICOS LTDA, Artidonio Fontoura Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA ARAUJO 

RAMOS - OAB:12776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.
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1. Trata-se de ação de busca e apreensão, com pedido de liminar, 

ajuizada pelo COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICOOBSUL em face de A.F. 

COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA.

2. A inicial veio instruída pelos documentos constantes às fls. 09/63 dos 

quais se destaca o contrato celebrado fls. 09/14.

 3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Precipuamente, constata-se na petição inicial ausência da comprovação 

da mora, por meio da notificação extrajudicial ou instrumento de protesto, 

com diligência positiva.

5. Neste sentido, inviável é a extinção do processo sem julgamento do 

mérito, em virtude da ausência de comprovação da mora, conforme 

exigência do art. 3º c/c § 2º do art. 2º , ambos do Decreto-Lei nº 911/69, 

sendo que a extinção do feito deve ser considerada medida prematura e, 

mormente extrema, a ser evitada a todo custo. Desta forma, revela-se 

inequívoca a determinação de emenda da inicial para que se possa 

estabelecer o preenchimento dos requisitos legais.

6. Diante do exposto, FACULTO a emenda da exordial, nos termos do art. 

321 do CPC/2015, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, para que junte aos autos a notificação ou 

instrumento de protesto que comprove a mora da parte requerida.

7. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 289891 Nr: 12950-22.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel de Oliveira Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celcita Batista Gregório, ELIDEANE BATISTA 

MOURA LIMA, Espólio de Donizete Rodrigues Moura, ITAMAR RODRIGUES 

DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS AURÉLIO RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:17066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. É indispensável a efetiva comprovação da insuficiência financeira, já 

que a parte requerente restou silente no sentido de comprovar a 

hipossuficiência alegada, pois não trouxe aos autos qualquer documento 

que ampare tal pedido.

 2. Assim, FACULTO a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

fim de que a Autora instrua o feito com a declaração de imposto de renda 

para comprovação da necessidade do benefício da Assistência Judiciária 

Gratuita, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321 do 

CPC/2015.

 3. Ou, proceda com o recolhimento das custas judiciais, no mesmo prazo 

aludido, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme determina a 

CNGC - Foro Judicial, Cap. 2, Seção 14, itens 2.14.1 e seguintes e art. 290, 

do CPC/2015.

 4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21817 Nr: 532-48.2001.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Yolanda Ferreira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARINHO GOMES DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERENTE(S) YOLANDA 

FERREIRA GOMES, para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 505,02 (quinhentos 

e cinco reais e dois centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença, referente à custas, e o valor correspondente a R$ 47,70 

(quarenta e sete reais e setenta centavos) ao Cartório Distribuidor não 

oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente 

nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório 

Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 195070 Nr: 564-62.2015.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wesley Antônio Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otávio do Nascimento Filho, Otávia Fraia Costa 

do Nascimento, Ellen Tathi Costa do Nascimento, Emilia Costa do 

Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademir Sousa Lima - 

OAB:26101/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Suzana Ramos de 

Moraes Armando - OAB:MT 15.874

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito de uma diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de intimação dos requeridos da audiência 

designada, no valor total de R$ 18,00, devendo acessar o site do 

tjmt.jus.br, para emissão do boleto para pagamento da diligência e 

comprovar nos autos, no prazo de cinco dias.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 206380 Nr: 7374-53.2015.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBLZ, GLZ, CEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Priscila Tauil Adolfo - OAB:MT 

16.693

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 7374-53.2015.811.0004 - Código 206380

Vistos.

Em obediência ao artigo 485, §1º, do Código Processo Civil, intime 

pessoalmente a parte autora para que, em 05 (cinco) dias, dê 

prosseguimento ao feito.

Decorrido o prazo, façam os autos conclusos para sentença extintiva.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 18 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 205691 Nr: 6995-15.2015.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBLZ, GLZ, CEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Priscila Tauil Adolfo - OAB:MT 

16.693

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 6995-15.2015.811.0004 - Código 205691

Vistos.

Em obediência ao artigo 485, §1º, do Código Processo Civil, intime 

pessoalmente a parte autora para que, em 05 (cinco) dias, dê 

prosseguimento ao feito.

Decorrido o prazo, façam os autos conclusos para sentença extintiva.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 18 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 241447 Nr: 265-17.2017.811.0004

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPdS, MLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

de Mato Grosso - OAB:, Priscila Tauil Adolfo - OAB:MT 16.693

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 265-17.2017.811.0004 - Código 241447

SENTENÇA

Vistos.

 Trata-se, inicialmente, de pedido de homologação de acordo extrajudicial 

celebrado entre Geisiany Pereira da Silva, representando Bernardo Pereira 

Lemes, e Marcelo Lemes da Silva. Entretanto, atualmente, as partes 

discordam com os termos acordados.

É o relatório do necessário.

 Requeriam as partes, inicialmente, a homologação dos termos acordados 

extrajudicialmente.

 Todavia, ao desenrolar o processo, as partes vieram a discordar dos 

termos antes acordados, seguindo-se, portanto, impossível o 

pronunciamento judicial acerca do pedido inicial em obediência ao Princípio 

da Congruência.

 Ademais, ante o dissenso das partes, torna-se necessário para o devido 

processamento da ação configurar polo ativo e passivo, uma vez que se 

forma a lide, bem como formular pedidos iniciais.

 Diante disso, em razão da ausência de interesse de agir, bem como de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, julgo extinto o processo sem o julgamento do mérito, com 

fundamento no artigo 485, IV e VI, do Código de Processo Civil.

Custas pela gratuidade da justiça.

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

anotações de costume.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 18 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 227425 Nr: 7304-02.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAdNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OPdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleiver Rodrigo Bueno Dias - 

OAB:MT 18.132

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito com amparo 

nos artigos 303, §6º, e 485, V, §3º, ambos do Código de Processo Civil, 

pelas razões acima explanadas.Tendo em vista que a causa possui valor 

inestimável, fixo o valor dos honorários em R$1.000,00 (um mil reais) por 

apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8º, do Código de 

Processo Civil.Após as baixas e anotações de costume, remetam-se os 

autos ao arquivo.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Barra do 

Garças/MT, 11 de outubro de 2018.Carlos Augusto FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 279403 Nr: 6843-59.2018.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVeLQdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdGQdSJ, ZMdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diamantino Silva Filho - 

OAB:10869/MG, EDUARDO DIAMANTINO BONFIM E SILVA - 

OAB:62356/MG, FREDERICO DIAMANTINO BONFIM E SILVA - 

OAB:OAB/MG 1415-A

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca da 

justificativa de fls. 42/81, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 267895 Nr: 17933-98.2017.811.0004

 AÇÃO: Procedimentos Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Filipe Marcelo dos Santos 

Queiroz - OAB:MT-22580

 Diante do exposto, julgo extinta a punibilidade de Kleverton Gonçalves de 

Sousa, com fulcro no artigo 2º parágrafo único, combinado com o artigo 

6º, ambos do ECA.Em consonância com o parecer ministerial, defiro a 

restituição do bem apreendido, concernente aos descritos à fl. 

50.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. De ciência ao Ministério 

Público.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.Barra do Garças/MT, 24 de outubro de 2018.Carlos Augusto 

FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 249424 Nr: 5795-02.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eneis Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Calvarino Romão de Souza, José 

Divino Romão de Souza, RONECLEITON APARECIDO ROMÃO DE SOUZA, 

Angelina Romão de Souza, Luciano Romão de Souza, José Romão de 

Souza, João Aparecido Romão de Souza, Anivaldo Romão de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 5795-02.2018.811.0004 – Código 249424

Vistos.

Intime a parte autora a se manifestar acerca da certidão retro.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 19 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 189129 Nr: 9592-88.2014.811.0004

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMdMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Alves Valim Brito 

Costa - OAB:MT 16.131, Hallex Sandro Mingoti Rêgo - OAB:MT 

15.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isley Simões Dutra de 

Oliveira - OAB:21.047

 Processo 9592-88.2014.811.0004 – Código 189129

Vistos.

Tendo em vista a impossibilidade de intimação da parte autora para 

prosseguir com o feito, remetam-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 19 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 257739 Nr: 11303-26.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VNdS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579, Henrique Fagundes Marques - OAB:MT 17.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984, Fabiana Carla de Oliveira - OAB:MT 16.659

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente/apelado, para querendo, no prazo de 

QUINZE dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 

105/114.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 258294 Nr: 11699-03.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Antonio Pozzobon, RFZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renata Farias Zampa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Saldanha Farias - 

OAB:MT-15.512, MARCIO ROGÉRIO PARIS - OAB:7526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Saldanha Farias - 

OAB:MT-15.512

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerido/apelado, para querendo, no prazo de 

QUINZE dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 

67/72.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 191238 Nr: 11199-39.2014.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José dos Santos Rocha, Sebastiana dos Santos 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Ines Nogueira dos Santos, Espólio 

de Domingos Francisco dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Cintia dos Arbues Nery da Silva - OAB:MT 

9.923-B, Corinta Maria dos Arbués Nery - OAB:MT 21.080, 

Humberto Alves do Nascimento - OAB:MT 14.040, ROSEMEIRE 

CRISTINA ANDREOTTI - OAB:MT/24.038

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Corinta Maria dos Arbués Nery - OAB:MT 

21.080

 Diante da inércia da inventariante, ao arquivo. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 181774 Nr: 3601-34.2014.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Hugo Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Wanderley Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jhonatan Silva de Oliveira - 

OAB:MT 17.752, Rodrigo Corbucci - OAB:MT 15.002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 181774

Vistos.

Diante da inércia da inventariante, ao arquivo.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 16 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 251937 Nr: 7629-40.2017.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gricyella Alves Mendes 

Cogo - OAB:22506, Sebastião Mendes Moreira - OAB:MT 3.840

 Processo 7629-40.2017.811.0004 – Código 251937

Vistos.

Deve a parte autora requerer quais as providências que pretende para 

prosseguir com o feito, observando-se, inclusive a determinação de fls. 

33.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 18 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 179157 Nr: 1189-33.2014.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NVdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdJSE, JEdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Ramos Vilela- Defensor 

Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luceny Rodrigues Severino 

de Lima - OAB:GO 13.988

 Processo 1189-33.2014.811.0004 - Código 179157

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de ação declaratória de reconhecimento de união estável com 

Jerri Silva Evangelista intentada por Nilda Vitor da Silva Freitas após o 

falecimento daquele, em face dos herdeiros do falecido.

Consta na exordial que a autora conviveu com o então falecido Jerri Silva 

Evangelista por aproximadamente 1 (um) ano e 6 (seis) meses, 

encerrando-se a união com a morte deste em 24 de janeiro de 2014.

Citado, o herdeiro Justino Evangelista de Abreu, genitor do falecido, deixou 

de apresentar contestação, sendo decretada a revelia às fls. 36.

O Ministério Público manifestou desinteresse pela ação.

É o relatório do necessário.

No vertente caso, a revelia do réu Justino Evangelista de Abreu faz 

presumir o desinteresse, bem como a veracidade em relação aos fatos 

alegados pela autora, observando-se que a ele incumbia a produção de 

provas dos atos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito 

invocado.

Dessa forma, torna-se impositiva a procedência do pedido, já que o réu 

não controverteu o direito vindicado em juízo.

 Além do mais, do conjunto probatório colhido no caderno processual 

demonstrou-se o animus maritalis necessário para o reconhecimento da 

união estável.

Portanto, julgo procedente o pedido de reconhecimento de união estável 

entre Jerri Silva Evangelista e Nilda Vitor da Silva Freitas, declarando sua 

existência entre o período de julho de 2012 a 24 de janeiro de 2014 e, por 

consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito nos 

termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

 Custas processuais pelo benefício da gratuidade da justiça.

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

de costume.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 18 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 222580 Nr: 4400-09.2016.811.0004
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 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elinice Gomes da Silva Oliveira, Renato Alves de Oliveira 

Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jussara Maria Fonseca S. Lira - 

OAB:MT-16.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime a requerente do teor da certidão retro.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 87408 Nr: 1356-26.2009.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Alves Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maximino Alves Moreira, Almerinda Martins de 

Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 87408

Vistos.

Intime a inventariante, pessoalmente, a dar cumprimento à determinação de 

fls. 79.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 15 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 151558 Nr: 1746-25.2011.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Carrijo da Silva Barbosa, Meire Aparecida 

Barbosa Silva, Maicon Carrijo Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Edi Robinson Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERCULES MENESES CARVALHO 

- OAB:7305, Luciana Neves e Silva - OAB:12.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 191238

Vistos.

Diante da inércia da inventariante, ao arquivo.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 15 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 163614 Nr: 5224-07.2012.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourival Moreira da Mata, Valeria Vinicia Gomes Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Adriano Martins Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourival Moreira da Mata - 

OAB:MT 2.367, Reinaldo Leite de Oliveira - OAB:MT 12.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 163614

Vistos.

Diante da inércia da inventariante, ao arquivo.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 15 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 254433 Nr: 9231-66.2017.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLAM, NMMOAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OWMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA GRAZIANE DELMONDES - 

OAB:17.744/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO Nº 254433

 SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS proposta por kailany 

Luisa Arrais Moreira, menor impúbere, representada por sua genitora 

Nayana Mayara Magri Oliveira Arrais Silva, em face de Oscar Wesley 

Moreira de Sousa.

As partes apresentaram acordo extrajudicial a fl. 35/37.

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente, à fls. 45/46, ao 

conteúdo pactuado, bem como pela homologação do acordo avençado 

entre as partes, com a consequente suspensão dos autos.

É o sucinto relatório. Decido.

Verifica-se que as partes são legítimas, bem como estão regularmente 

representadas nos autos.

Os direitos da infante mostram-se resguardados.

Sendo assim, tendo em vista a composição das partes e acolhendo a 

manifestação ministerial, HOMOLOGO, por sentença judicial, os termos 

acordados à fls. 35/37, a fim de que produza seus efeitos jurídicos e 

legais e, consequentemente, JULGO SUSPESO o processo até o integral 

cumprimento do acordo pactuado, nos termos do artigo 922, do Código de 

Processo Civil, após, abra-se vistas à parte autora.

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

 Barra do Garças-MT, 17 de outubro de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 283030 Nr: 8902-20.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APBC, MP

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

 Processo 8902-20.2018.811.0004 - Código 283030

Vistos.

Em obediência ao artigo 10 do Código de Processo Civil, em que prescreve 

que “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em 

fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade 

de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir 

de ofício”, intime a parte ré a se manifestar acerca da litispendência com 

os autos de código nº 282028, a qual é hipótese de extinção do processo.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 19 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 282028 Nr: 8321-05.2018.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APBC, MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 8321-5.2018.811.0004 - Código 282028

Vistos.

Intime a parte autora para que se manifeste acerca da certidão de fls. 36.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 19 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 170904 Nr: 3426-74.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFdMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Moreira 

Santos - OAB:MT 12.607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ozair Silva Proto - OAB:MT 

4.571

 Processo 3426-74.2013.811.0004 - Código 170904

Vistos.

Indefiro o pedido retro de adjudicação do imóvel, tendo em vista que, para 

proceder-se aos atos de expropriação, torna-se necessário o 

processamento da execução pela realização de penhora e, 

posteriormente, avaliação, o que não se verifica no caso.

Indefiro, igualmente, o pedido de penhora online via BACENJUD, uma vez 

que não foram especificados os valores restantes, que, no caso, seria a 

equação do valor devido menos o valor equivalente a parte do imóvel que 

é conferida à exequente.

Intime-se a exequente para que nomeie bens passíveis de penhora para o 

regular prosseguimento da execução.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 25 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 225468 Nr: 6178-14.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jullianna Lacerda Cunha - 

OAB:OAB/MT 20473, Pablo Carvalho de Freitas - OAB:GO 17.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Claudia Costa Ferreira Fonseca - OAB:18.582 MT, 

FABIANA SILVA DOS SANTOS OLIVEIRA - OAB:17.197, Juliano 

Sguizardi - OAB:16.483, Ricardo Borges Leão Júnior - OAB:19.113, 

Vinicius de Oliveira Ribeiro - OAB:13.777/A-MT, WILLIAN 

GONÇALVES LINO DE OLIVEIRA - OAB:20511/O

 Processo 6178-14.2016.811.0004 - Código 225468

Vistos.

Antes da realização da audiência de instrução e julgamento, remeto a 

questão discutida nos autos à constelação familiar realizada pelo 

NUPEMEC.

 Solicite ao Centro de Conciliação o agendamento para submissão à 

metodologia.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 10 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 75874 Nr: 8857-02.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDFC, LDFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Augusto Carvalho 

Jesus Pereira - OAB:MT 18.160, Erin Leonel Vilela - OAB:MT 15.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júnior César Coelho da Silva 

- OAB:MT 19.199

 Processo 8857-02.2007.811.0004 – Código 75874

Vistos.

Acolhendo o pedido ministerial de fls. 75/77, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 19 de dezembro de 2018, às 15h00min 

(MT).

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 25 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 38826 Nr: 163-49.2004.811.0004

 AÇÃO: Execução de Multa->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Almeida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerido, para que apresente manifestação, 

caso deseje, no prazo de CINCO dias, em conformidade com os §§ 2º e 

3º, do artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 218237 Nr: 1767-25.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PECC, HCdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLC

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniella Silva Souza - 

OAB:MT/21710/O

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos movida por Paola Eve 

Capitani Cirino, representada pela sua genitora Helena Capitani de 

Resende, em face de Rogério Luiz Cirino.

 Deferido o pedido de penhora online via sistema BACENJUD, em contas 

em nome do executado, houve bloqueio do valor integral da ordem inicial.

 Dessa forma, acerca do valor penhorado, digam as partes no prazo de 10 

(dez) dias.

Oficie-se à diretoria da Conta Única do Poder Judiciário do estado de Mato 

Grosso, para que vincule a este feito o numerário transferido, conforme 

extrato em anexo.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 03 de outubro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 272202 Nr: 2426-63.2018.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094, 

RAFAEL ARDUINI AZOLINI - OAB:21.673
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 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca da certidão 

NEGATIVA de fls. 70, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 284249 Nr: 9641-90.2018.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROT, VSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca da certidão 

NEGATIVA de fls. 31vº, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271227 Nr: 1752-85.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelmo Henrique Oliver - 

OAB:MT 18.461

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 271227

Vistos.

Com o fim de readequar a pauta, redesigno a audiência aprazada para o 

dia 18.12.2018, às 14:00 horas (MT).

Diligencie a autora o endereço da testemunha João Gabriel, indicado 

endereço fora da terra, depreque-se sua oitiva com prazo de 30 dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 26 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 223677 Nr: 5072-17.2016.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFdSF, VLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alana Coutinho Pereira - 

OAB:21.930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Cristina da Silva - 

Defensora Pública - OAB:

 Código 223677

Vistos.

Com o fim de readequar a pauta, redesigno a audiência aprazada para o 

dia 18.12.2018, às 16:00 horas (MT).

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 26 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 244174 Nr: 2200-92.2017.811.0004

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, WPMJ, FHMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO HENRIQUE MACEDO 

BAZOTTI - OAB:14494

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 244174

Vistos.

Com o fim de readequar a pauta, redesigno a audiência aprazada para o 

dia 18.12.2018, às 15:00 horas (MT).

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 26 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 281172 Nr: 7842-12.2018.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bartira Maria de Carvalho Rubert, Rodolpho de Carvalho 

Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579, Henrique Fagundes Marques - OAB:MT 17.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 281172

Vistos.

Com o fim de readequar a pauta, redesigno a audiência aprazada para o 

dia 19.12.2018, às 14:00 horas (MT).

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 26 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 244294 Nr: 2266-72.2017.811.0004

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon Cesar da Fonseca - 

OAB:OAB/MT 19346, Samir Mahmud Castro Wadi - OAB:19.003, 

Walter George Ramalho Lima - OAB:18.256

 Código 244294

Vistos.

Com o fim de readequar a pauta, redesigno a audiência aprazada para o 

dia 19.12.2018, às 17:00 horas (MT).

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 26 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 276373 Nr: 5001-44.2018.811.0004

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mari Nereide Palácio Gonzalez

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodston Ramos Mendes de 

Carvalho - OAB:24521/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

devolução da correspondência de fls. 28vº e prosseguimento do feito, 

prazo CINCO dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 269246 Nr: 483-11.2018.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 
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Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NSdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Karla Brandi Hohlenverger 

- OAB:MT 17.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erika de Sousa Nobre - OAB:

 Código 269246

Vistos.

Tendo em vista o pedido de fl. 64, redesigno a audiência aprazada para o 

dia 12.12.2018, às 08h0min (horário de Mato Grosso).

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 26 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 284739 Nr: 9927-68.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KTA, MAdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TdCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 9927-68.2018.811.0004 - Código 284739

Vistos.

Tendo em vista que em ação de conhecimento em que foi proferida a 

sentença objeto desta execução concedeu-se os benefícios da justiça 

gratuita, defiro o pedido de concessão do respectivo benefício.

Cumpra-se a decisão de fls. 16.

Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 22 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 212173 Nr: 10782-52.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVdR, LVdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erin Leonel Vilela - OAB:MT 

15.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR MOURA DO 

NASCIMENTO. - OAB:19.048, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 

5.876

 Processo 10782-52.2015.811.0004 - Código 212173

Vistos.

Em obediência ao que dispõe o artigo 485, §1º, do Código Processo Civil, 

intime pessoalmente a parte exequente para que, em 05 (cinco) dias, dê 

prosseguimento ao feito, inclusive quanto ao cumprimento da 

determinação de fls.72.

Decorrido o prazo, façam os autos conclusos para sentença extintiva.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 24 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 263128 Nr: 14946-89.2017.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRVC, DdSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFdCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josias Alves Vitor Trindade - 

OAB:MT 16.506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO CÓD. 263128

Vistos.

Defiro o requerimento retro.

Considerando a consulta de dados realizada via sistema INFOJUD, 

conforme extrato em anexo, abra-se vista ao autor para se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Sendo pleiteada a citação do executado no endereço declinado, 

determino, desde já, a expedição do necessário para o efetivo 

cumprimento do ato citatório.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 25 de outubro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 229137 Nr: 8514-88.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFMAF, SAdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Moraes Pinto Junior 

- OAB:3652-mt

 Processo 8514-88.2016.811.0004 - Código 229137

Vistos.

Intime a parte exequente para que, em 05 (cinco) dias, manifeste-se a 

respeito da certidão de fls. 186.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 24 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 250543 Nr: 6611-81.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLY FURTUNATO - 

OAB:21705/B, MARIANA DE SOUSA ARAÚJO - OAB:21.229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL FERREIRA DA SILVA - 

OAB:43919, Simiramy Bueno de Castro - OAB:MT 5.880-A

 Processo 6611-81.2017.811.0004 - Código 250543

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de ação com pedido de reconhecimento de negativa de 

paternidade combinado com retificação de registro da paternidade 

proposta por Deusanete Panéia Sena Corado em face de Danillo Maria 

Corado.

Em sessão de mediação ficou acordado entre as partes a realização de 

exame de DNA custeado pelo autor.

Resultado do exame encartado às fls. 24/26, o qual aponta ser o autor pai 

biológico do réu.

Fizeram-se os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

 Versa a lide acerca da negativa de paternidade do autor em relação à 

parte ré Danillo Maria Corado.

Realizado o exame genético de DNA, às fls. 24/26, comprovou-se a 

paternidade biológica do autor em relação ao réu, o que se mostra 

suficiente para a improcedência dos pedidos da ação.

Como bem salientado em decisão de fls. 31, o teste de paternidade por 

análise de DNA não apresenta irregularidades na coleta do material ou no 

exame realizado, e somente é passível de anulação se comprovado que o 

exame conteve erro, dolo ou fraude, o que não é o caso, portanto, idôneo 

a produzir prova.

Diante disso, julgo improcedentes os pedidos constantes na exordial 

diante da existência da comprovação de existência de vinculo biológico 

entre autor, Deusanete Panéia Sena Corado, e réu, Danillo Maria Corado. 

Consequentemente, julgo extinto o feito com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento dos custos processuais e honorários 
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advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, devendo 

observar a condição suspensiva de exigibilidade, visto que o autor é 

beneficiário da justiça gratuita.

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

anotações de costume.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 23 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 278219 Nr: 6196-64.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PPdAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 6196-64.2018.811.0004 – Código 278219

SENTENÇA

Vistos.

A ação é proposta por João Bosco Pereira Rodrigues em face de Pedro 

Pereira de Alencar Rodrigues com pedido de exoneração de alimentos em 

razão de ser o réu maior, capaz, apto ao trabalho e de prover seu próprio 

sustento.

Em sessão de mediação, as partes acordaram pela exoneração dos 

alimentos pagos pelo autor, pugnando, deste modo, pela cessação em 

folha de pagamento do desconto da pensão alimentícia.

É o sucinto relatório.

Primeiramente, para a homologação do acordo, há de se verificar que as 

partes são legítimas e capazes e se encontram regularmente 

representadas nos autos.

Sendo assim, por sentença judicial, homologo os termos acordados às fls. 

39 pelas partes interessadas, a fim de produzir seus efeitos jurídicos e 

legais. Consequentemente, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Oficie-se à SAD para que proceda a cessação imediata do desconto da 

pensão alimentícia em folha de pagamento do autor, Sr. João Bosco 

Pereira Rodrigues.

Custos e honorários conforme o acordado.

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

anotações de costume.

 Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 23 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 281112 Nr: 7823-06.2018.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ruiter Aparecido Ramos Guimarães, Lindieime Pereira 

de Souza Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 7823-06.2018.811.0004 – Código 281112

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de ação com pedido de homologação de acordo celebrado 

extrajudicialmente proposta por Ruiter Aparecido Ramos Guimarães e 

Lindieime Pereira de Souza Guimarães.

Instado, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à homologação 

judicial do acordo celebrado.

É o sucinto relatório.

Verifica-se que as partes são legítimas e capazes, estão regularmente 

representadas nos autos e os direitos dos infantes se mostram 

resguardados.

Diante disso, por sentença judicial, homologo os termos acordados na 

peça inicial, para produzir seus efeitos jurídicos e legais, bem como 

decreto o divórcio de Ruiter Aparecido Ramos Guimarães e Lindieime 

Pereira de Souza Guimarães. Consequentemente, julgo extinto o processo 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil.

Sem custas.

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

anotações de costume.

 Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 23 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 284393 Nr: 9714-62.2018.811.0004

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MACJ, MAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Priscila Tauil Adolfo - OAB:MT 

16.693

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 9714-62.2018.811.0004 - Código 284393

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de ação com pedido de homologação de acordo extrajudicial 

proposta por João Henrique Jurique da Silva, representado por Maria 

Antônia Camilo Jurique, e Manoel Alves de Sousa.

Instado, o Ministério Público pugnou pela homologação do acordo 

celebrado entre as partes.

É o relatório do necessário.

Verifica-se que as partes são legítimas, bem como estão regularmente 

representadas.

Igualmente, observa-se que os direitos da infante se mostram 

resguardados.

 Sendo assim, homologo por sentença judicial os termos acordados na 

peça exordial, a fim de que produzam seus efeitos jurídicos e legais. 

Consequentemente, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

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

anotações de costume.

 Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 23 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 283508 Nr: 9200-12.2018.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdSS, EBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glauciane Izummy Tamayoce - 
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OAB:MT 19.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 9200-12.2018.811.0004 – Código 283508

Vistos.

Intime a parte autora para que proceda a emenda da inicial de modo a 

constar o valor da causa, bem como recolha as custas correspondentes, 

sob a pena de indeferimento da inicial.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 22 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 289281 Nr: 12572-66.2018.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andréa Carolina Coelho Magrini, Necy Araújo Lustosa 

Vieira, Onildo Beltrão Lopes, Sylvia Maria de Assis Cavalcante, Pollyana 

Machado de Moraes Varjão, Thais Assunção Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT, Roberto 

Ângelo de Farias (Prefeito), Edgar Atallah

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 

nos termos do art. 485, V, do CPC/2015.Eventuais custas pelos 

requerentes. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE o presente feito com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Barra do Garças, 23 de outubro de 2018CARLOS AUGUSTO 

FERRARIJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 286727 Nr: 11056-11.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. Moreira Silva Vestuário - ME, Marielle Moreira Silva 

Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELLY DE JESUS AMARAL - 

OAB:18559/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL C/C PEDIDO DE EFEITO 

SUSPENSIVO opostos por M. MOREIRA SILVA VESTUARIO – M.E., 

representada por sua corresponsável MARIELLE MOREIRA SILVA 

FRANCO, em face da ação ora movida pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL.

Considerando que a embargante não apresentou comprovante de 

pagamento das custas devidas, declarações de hipossuficiência, ou 

demonstrativo hábil de renda, que comprovem a carência financeira e a 

necessidade de deferimento do benefício da gratuidade da justiça – 

previsto nos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, INTIME-SE para, no 

prazo legal de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, juntando aos 

autos o presente documento que serve de prova da situação financeira, 

apta à concessão da justiça gratuita, como cópias do memorial de 

resultados com ativos e passivos da pessoa jurídica, ou o comprovante de 

quitação das custas iniciais, sob pena de indeferimento da peça 

vestibular, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC, e da 

consequente extinção do processo sem resolução de mérito, conforme 

preceitua o art. 485, I, do mesmo diploma legal.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 225105 Nr: 5949-54.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Sampaio Novais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAYO RONNARO SILVA DIAS - 

OAB:22.433

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDA(S) FERNANDO 

SAMPAIO NOVAIS, para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 440,97 

(quantrocentos e quarenta reais e noventa e sete centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 303,21 (trezentos e três reais e vinte e um centavos), 

referente à custas, e R$ 137,76 (cento e trinta e sete reais e setenta e 

seis centavos), referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 110,19 

(cento e dez reais e dezenove centavos) ao Cartório Distribuidor não 

oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente 

nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório 

Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92906 Nr: 6705-10.2009.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everton Chaves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roldrigo Queiroz de Oliveira 

- OAB:MT 13.284-O

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDA(S) EVERTON CHAVES 

DE OLIVEIRA, para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 440,97 

(quatrocento e quarenta reais e noventa e sete centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 303,21 (trezentos e três reais e vinte e um centavos), 

referente à custas, e R$ 137,76 (cento e trinta e sete reais e setenta e 

seis centavos), referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 110,19 

(cento e dez reais e dezenove centavos) ao Cartório Distribuidor não 

oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente 

nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório 

Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 93948 Nr: 7733-13.2009.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIMUN & CIA LTDA, Tawfiq Mohamad Hasan 

Laymoun, Fares Tawfiq Mohamad Leimoun, Mohamad Hasan Abdel Ghani 

Leimun

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR RODRIGUES DE SOUZA 

JÚNIOR - OAB:4.325, MICHAELLE LEONEL COSTA RODRIGUES - 

OAB:25.844/O, Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 8.208

 Autos nº 7733-13.2009.811.0004 – Cód. 93948

SENTENÇA.

VISTOS.

Trata-se de ação de Execução Fiscal movida pela Fazenda Pública 

Estadual em face de Leimun & Cia Ltda e outros.

 Colhem-se dos autos que o ilustre procurador do Estado de Mato Grosso 

noticiou que o executado quitou a CDA que era objeto da presente ação 

pugnando pela extinção do processo e liberação de valores bloqueados, 

já que o pagamento da dívida ocorrera, satisfazendo a obrigação 

existente, conforme relatado às fls. 83.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

Deve-se, portanto, ser extinta a execução pelo pagamento do débito, com 

forte no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, in verbis:

 Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;
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II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

Frente ao exposto, JULGO EXTINTA a execução, nos termos do artigo 

924, II do Código de Processo Civil, sem qualquer ônus às partes.

EXPEÇA-SE o competente alvará de levantamento do valor bloqueado as 

fls. 76/80, em favor do executado Leimun & Cia Ltda.

Após o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se com as baixas necessárias.

Publique-se.

Registre-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se com urgência.

 Barra do Garças-MT, 26 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 278318 Nr: 6248-60.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Águas de Barra do Garças Ltda, Julio de 

Oliveira Moreira, Robson Luiz Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antonio Dacorso - 

OAB:14.777-A, MELLIZA MARQUES CIRONE - OAB:339744

 Autos nº 6248-60.2018.811.0004 – Código: 278318

Vistos.

Trata-se de ação civil pública de obrigação de fazer c/c pedido de tutela 

provisória antecipada de urgência, ajuizada pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso em face da concessionária Águas de Barra do 

Garças Ltda, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, com 

o objetivo de apurar eventual cobrança abusiva de tarifa de esgoto.

 As fls. 421/425 fora concedida a tutela de urgência pleiteada, 

determinando-se a redução da tarifa referencial de esgoto a proporcionais 

e razoáveis 60% da tarifa referencial de água, até a constatação das 

adequações das estações Anchieta e Ouro Fino à indicações técnicas 

trazidas no relatório confeccionado pelo órgão estatal de apoio ao 

Ministério Público, ou até substituição por outras estações que atendam a 

todas as especificações técnicas apontadas, sob pena de aplicação de 

multa ou medidas coercitivas.

 Devidamente citada, a empresa demandada informou a interposição de 

recurso de agravo de instrumento em face da decisão que concedeu a 

tutela de urgência, bem como apresentou pedido de reconsideração e 

contestação.

Posteriormente, o Ministério Público apresentou manifestação contrária ao 

pleito de reconsideração apresentado pela empresa ré.

 As fls.741/744 a concessionária informa o cumprimento da medida liminar, 

com a alteração da porcentagem correspondente as tarifas referenciais 

de esgoto.

 Impugnação apresentada a fls. 745/769, pugnando o autor pela nomeação 

de perito para realização de prova técnica, a qual posteriormente requereu 

a substituição por inspeção técnica, no intuito de apresentar ao juízo 

informações técnicas detalhadas acerca do cumprimento ou não da tutela 

antecipada de urgência por parte da empresa demandada.

 Na sequência, a empresa ré manifestou concordância com a inspeção 

pleiteada pelo órgão ministerial, sugerindo a data de hoje para realização 

da visita, bem como pugnou pela suspensão da decisão liminar proferida, 

sustentando supressão da receita necessária da concessionária à 

prestação do serviço público.

 É o relato do essencial. Decido.

 Defiro o pleito ministerial de fs.775/777, nos termos ali estampados.

Entretanto, considerando a proximidade da juntada da petição de 

fls.782/785 com a data sugerida pela requerida para realização da 

inspeção técnica, a qual impossibilita a tomada das providências cabíveis 

ao feito, resta prejudicada a realização da vistoria na data de hoje.

 Requisite os serviços técnicos junto às Secretarias de Estado do Meio 

Ambiente e Saúde, oportunizando acompanhamento pelos técnicos 

indicados pelas partes.

Venham relatórios técnicos no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, sendo 

as datas dos trabalhos informadas pelas Secretarias em 10 (dez) dias, 

devendo a serventia intimar as partes da ocasião determinada.

Já no tocante ao pedido de suspensão da decisão liminar proferida, 

indefiro-o, tendo em vista que não houve comprovação nos autos de 

alteração da situação fática inicial, sendo que a inspeção a ser realizada 

mostra-se conveniente para demonstrar de maneira técnica e detalhada 

sobre eventual cumprimento da medida imposta.

 Com os relatórios, digam as partes e venham conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 26 de outubro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 289281 Nr: 12572-66.2018.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andréa Carolina Coelho Magrini, Necy Araújo Lustosa 

Vieira, Onildo Beltrão Lopes, Sylvia Maria de Assis Cavalcante, Pollyana 

Machado de Moraes Varjão, Thais Assunção Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edgar Atallah, Município de Barra do Garças - 

MT, Roberto Ângelo de Farias (Prefeito)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 18,00 (dezoito reais), para cumprimento do mandado judicial expedido 

no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de pagamento.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 281359 Nr: 7964-25.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ireni Alexandrina Dias Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA DOS 

SANTOS NEVES - OAB:MT20056/O, João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 Decisão

Autos de cód. 281359

1. Relatório

 Trata de Ação Penal distruída em desfavor da ré Ireni Alexandrina Dias 

Morais, nascida em 04.11.1963, filha de Delaides Alexandrina Dias, 

pronunciada, em audiência de instrução e julgamento (fl. 243), como 

incursa na imputação do art. 121, §2º, inciso I e III, do CP.

Intimada da decisão de pronúncia em 14.09.2018 (fl.243).

O recurso foi recebido em audiência de instrução e julgamento.

Em fls.286/298, a ré, por intermédio de defesa técnica constituída, 

apresentou razões de recurso em sentido estrito, requerendo a reforma 

da decisão de fl.243, para que seja declarada sua nulidade e concedido o 

direito de responder o processo em liberdade, bem como seja absolvida 

sumariamente ante a causa excludente de ilicitude da legitima defesa, e 

ainda, pela inexistência de provas de autoria e materialidade, ou, seja 

desclassificado o crime para art. 121, caput, do CP.

Em fls.299/308, o Ministério Público apresentou as contarrazões recursais 

de recurso em sentido estrito, manifestando pelo não provimento do 

presente recurso, com a manutenção da decisão de fl.243, proferida pelo 

Juízo a quo, in totum, em seus exatos termos.

2. Dispositivo

a) Mantenho incólume a decisão de fl.243.

b) Ante a presença das razões do recurso em sentido estrito em 

fls.286/298, e as contrarrazões em fls. 299/308, remetam-se os presentes 

ao Egrégio TJMT.
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c) Cumpra-se.

Barra do Garças- MT, 25.10.2018

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 284803 Nr: 9963-13.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Paula de Souza, Michael Robb Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Rogério Nóbrega da Silva - OAB:MT 

14.736-A

 Decisão

Autos de cód. 284803

1) Relatório

Trata-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público em desfavor dos 

acusados Michael Robb Oliveira, nascido em 04.06.1988, filho de Jacira 

Rocha de Oliveira, e Ana Paula de Souza, nascida em 07.07.1989, filha de 

Maria Lúcia de Souza e José Paulo de Souza, incursos, em tese, na figura 

típica do art. 33, caput, ambos da Lei nº 11.343/06.

 A denúncia foi recebida em 09.10.2018 (fls.95/95-v).

 Em fls.81/82, a acusada Ana Paula de Souza, por intermédio da 

Defensoria Pública, requer a restituição da coisa apreendida em fl.06.

 Dado vista ao Ministério Público, este manifestou pelo indeferimento do 

pedido, uma vez que dependendo do que for apurado em audiência de 

instrução, poderá ser decretado seu perdimento, nos termos do art. 63, da 

Lei nº 11.343/06.

 Tendo em vista que o objeto ainda interessa para a instrução criminal, 

postergo o pleito de fls.81/82 quando da prolação da sentença.

 Cumpra-se os itens “d” e “e” da decisão de fls.95/95-v.

 Intime-se.

Barra do Garças, 25.10.2018

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 194558 Nr: 232-95.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia Cristina de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770, José Krominski - OAB:10896/MT, Lucas Oliveira 

Bernardino Silva - OAB:12027/MT, Marciano Xavier das Neves - 

OAB:11190

 Decisão

Autos nº 194558

Considerando que na data em que foi designada audiência trata-se de 

ponto facultativo (Portaria nº 678/2017-PRES), redesigno a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 19.11.2018, às 14h00min.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças, 25.10.2018

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 252339 Nr: 7878-88.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jheicks Max Sousa Coronheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos nº 252339

Considerando que na data em que foi designada audiência trata-se de 

ponto facultativo (Portaria nº 678/2017-PRES), redesigno a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 19.11.2018, às 13h00min.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças, 25.10.2018

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 284205 Nr: 9613-25.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luan dos Santos Meira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mayck Feitosa Câmara - 

OAB:33571-GO

 Decisão

Autos nº 284205

Considerando que na data em que foi designada audiência trata-se de 

ponto facultativo (Portaria nº 678/2017-PRES), redesigno a audiência de 

instrução para o dia 19.11.2018, às 15h00min.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças, 25.10.2018

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 234669 Nr: 12531-70.2016.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Eduardo Ferracioli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos nº 234669

Considerando que na data em que foi designada audiência trata-se de 

ponto facultativo (Portaria nº 678/2017-PRES), redesigno a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 19.11.2018, às 14h30min.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças, 25.10.2018

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 178703 Nr: 676-65.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Rodrigues Gouveia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos nº 178703

Considerando que na data em que foi designada audiência trata-se de 

ponto facultativo (Portaria nº 678/2017-PRES), redesigno a audiência de 

justificação para o dia 19.11.2018, às 13h30min.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças, 25.10.2018

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 285261 Nr: 10254-13.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036829/10/2018 Página 62 de 998



 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Crhistyano Pereira de Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Alves Valim Brito 

Costa - OAB:MT 16.131, Hallex Sandro Mingoti Rêgo - OAB:MT 

15.093

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDA(S) CRHISTYANO 

PEREIRA DE FIGUEIREDO, para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 816,86 

(oitocentos e dezesseis reais e oitente e seis centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 679,10 (seiscentos e setenta e nove reais e dez 

centavos), referente à custas, e R$ 137,76 (cento e trinta e sete reais e 

setenta e seis centavos), referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 

246,71 (duzentos e quarenta e seis reais e setenta e um centavos) ao 

Cartório Distribuidor não oficializado desta Comarca, mediante depósito 

bancário na Conta corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil 

S/A, em nome de Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do 

Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182373 Nr: 4125-31.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marinho Pereira de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Mendonça Marques 

- OAB:MT 1.460-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDA(S) MARINHO PEREIRA 

DE FREITAS, para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 816,86 (oitocentos 

e dezesseis reais e oitente e seis centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Este valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 679,10 (seiscentos e setenta e nove reais e dez centavos), referente 

à custas, e R$ 137,76 (cento e trinta e sete reais e setenta e seis 

centavos), referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 246,71 

(duzentos e quarenta e seis reais e setenta e um centavos) ao Cartório 

Distribuidor não oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na 

Conta corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em 

nome de Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, 

CNPJ 14.952.873/0001-09.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184254 Nr: 5692-97.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Henrique da Silva Goes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDA(S) PAULO HENRIQUE 

DA SILVA GOES, para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 214,08 (duzentos 

e quatorze reais e oito centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 180,90 

(cento e oitenta reais e noventa centavos), referente à custas, e R$ 33,17 

(trinta e três reais e dezessete centavos), referente a taxa, e o valor 

correspondente a R$ 178,59 (cento e setenta e oito reais e cinquenta e 

nove centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado desta Comarca, 

mediante depósito bancário na Conta corrente nº 52.600-2, Agência 

7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório Distribuidor não 

oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 186301 Nr: 7308-10.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Sávio Dias Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDA(S) DOMINGOS SAVIO 

DIAS GOMES, para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 816,86 (oitocentos 

e dezesseis reais e oitente e seis centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Este valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 679,10 (seiscentos e setenta e nove reais e dez centavos), referente 

à custas, e R$ 137,76 (cento e trinta e sete reais e setenta e seis 

centavos), referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 246,71 

(duzentos e quarenta e seis reais e setenta e um centavos) ao Cartório 

Distribuidor não oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na 

Conta corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em 

nome de Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, 

CNPJ 14.952.873/0001-09.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 205165 Nr: 6686-91.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cesar Henrique Mendes Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Mendonça Marques 

- OAB:MT 1.460-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDA(S) CESAR HENRIQUE 

MENDES TEIXEIRA, para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 862,40 (oitocentos 

e sessenta e dois reais e quarenta centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Este valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 729,20 (setecentos e vinte e nove reais e vinte centavos), referente à 

custas, e R$ 133,20 (cento e trinta e três reais e vinte centavos), 

referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 246,71 (duzentos e 

quarenta e seis reais e setenta e um centavos) ao Cartório Distribuidor 

não oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta 

corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de 

Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 287944 Nr: 11811-35.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tatiane Lourenço da Conceição Torres, 

Wuitalo Yan Vieira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Nascimento 

Gonçalves - OAB:46254/GO, Mariza Rivarola Rocha - OAB:

 Decisão Autos nº 287944 4. Dispositivo a) Incluo a relação jurídica 

processual submetida à sessão de julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri 

desta Comarca, na sessão extraordinária do dia 13.12.2018 às 08h00min; 

b) Inclua os Jurados já sorteados no mês de dezembro à sessão de 

Julgamento no Tribunal do Júri designada; c) Intimem-se as testemunhas 

arroladas em fl.29 e fl.63. d) Requisite-se os réus para comparecer em 

Sessão de Julgamento; e) Convoquem-se os Jurados sorteados (art. 434, 

CPP, alterado pela Lei 11.689/2008); f) Providencie-se cópia da pronúncia 

e deste relatório aos jurados (art. 472, parágrafo único, CPP); g) Declaro 

preclusa a possibilidade de a defesa do acusado Wuitalo Yan Vieira da 

Silva apresentar rol de testemunhas e postular eventuais diligências na 

fase do art. 422, do Código de Processo Penal Intimem-se; h) Indefiro o 

pedido de revogação da prisão formulado pela Defesa dos réus; i) 

Cumpra-se. Barra do Garças, 26.10.2018 Augusta Prutchansky Martins 

Gomes Negrão Nogueira Juíza de Direito em Substituição Legal

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 285447 Nr: 10348-58.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pawiri Aboodi Tseredze

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 Superada as preliminares arguidas pela defesa, não verificadas as 

hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de instrução para o dia 

13/11/2018 às 15:00 horas, onde será ouvido as testemunhas de 

acusação e defesa e o acusado. Intimem-se as testemunhas arroladas 

pela acusação, pela defesa, bem como o réu. Havendo testemunhas 

residentes em comarcas diversas, depreque-se. Intime-se o defensor do 

réu e ciência ao Ministério Público.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001882-58.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA OAB - MT0016594A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para 07/12/2018 Hora: 16:00 (horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000366-03.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO MOREIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO FRANCESCON BARROSO OAB - MT24242/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não consideradas preliminares, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Da análise dos autos, 

observa-se que, mesma devidamente intimada, a parte autora não 

compareceu nem apresentou justificativa plausível até a abertura da 

solenidade, o que leva à extinção do feito sem resolução de mérito nos 

termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. O fato do não 

comparecimento pelo réu acarretaria a revelia, já no caso da parte autora 

acarreta a contumácia, que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a 

autora foi intimada comparecer em audiência e ficou inerte, o processo 

deve ser extinto por falta de interesse de agir. Neste sentido trago a 

colação os seguintes julgados: “Número: 71001473313. Tribunal: Turmas 

Recursais. Seção: CIVEL. Tipo de Processo: Recurso Cível. Órgão 

Julgador: Primeira Turma Recursal Cível. Decisão: Acórdão. Relator: João 

Pedro Cavalli Junior. Comarca de Origem: Comarca de Santo Ângelo. 

Ementa: CONSUMIDOR. GARANTIA. CELULAR. PRODUTO COM DEFEITO. 

PRAZO DE REPARAÇÃO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. DANO MORAL 

NÃO CONFIGURADO. REVELIA. I. A justificativa de impossibilidade de 

comparecimento à audiência deve ser apresentada até a abertura do ato 

ou logo após, em sendo caso de fato imprevisível. Exegese do art. 453, 

inc. II, do CPC, de aplicação supletiva na falta de disposição da Lei nº 

9.099/95 a respeito. II. Correto é o desfazimento do negócio, com repetição 

do preço pago pelo produto defeituoso que, durante a garantia, não é 

consertado no prazo legal de trinta dias (art. 18, § 1º, CDC). III. Defeito em 

telefone celular configura vício de produto que, por si só, não gera dano 

moral indenizável. Recurso parcialmente provido. Unânime. (Recurso Cível 

Nº 71001473313, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: João Pedro Cavalli Junior, Julgado em 19/12/2007)”. (GN). 

“Número: 1839. Ano: 2008. Magistrado: DR. NELSON DORIGATTI. Ementa: 

RECURSO. EFEITO DEVOLUTIVO. APRECIAÇÃO DA MATÉRIA 

IMPUGNADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO COMPARECIMENTO A 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA. 1. O efeito devolutivo do 

recurso está restrito ao pedido de nova decisão, ou seja, ao conhecimento 

da matéria impugnada nas razões do recurso. 2. O impedimento para 

comparecer à audiência deve ser provado até a sua abertura, 

aplicando-se à espécie, por analogia, o disposto no § 1º, do art. 453, do 

Código de Processo Civil. 3. A justificativa da ausência à audiência, 

quando se trata de doença, somente deve ser aceita quando demonstrada 

a impossibilidade de locomoção”. (GN). Por fim, declaro para as finalidade 

do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, com fulcro no art. 3º 

c/c 51, I, da Lei 9.099/95 e art. 485, III do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito. Que seja revogado os efeitos antecipatórios 

eventualmente concedidos. Que seja Condenada a parte autora ao 

pagamento das custas processuais em face do disposto no artigo 51, § 

2º, da Lei n.º 9.099/95 e no Capítulo 5, Seção 9, item 5.9.1 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Sem condenação de honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 23 de Maio de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001883-43.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO COSTA GARCIA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para 07/12/2018 Hora: 16:20 (horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001478-41.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO ANTONIO LEANDRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO A presente tem por finalidade a intimação do Polo Ativo JAIRO 

ANTONIO LEANDRO DE OLIVEIRA, por meio de seu advogado, para que 

no prazo de 05 (cinco) dias, caso tenha interesse, se manifeste quanto 

aos Embargos de Declaração apresentados pelo Polo Passivo. RODRIGO 

ADRIANO DEMÉTRIO Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002145-27.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KIORRARA KRISTINA MENDES OLIVEIRA CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 
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(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, as contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001023-76.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JORCELINO CAMPOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ALVES DOS SANTOS BATISTA OAB - MT23392/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

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

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1001023-76.2017.811.0004 Pólo ativo: JORCELINO CAMPOS DE 

OLIVEIRA Pólo passivo: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA e 

outros (1) Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos 

do artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, oferecido pela parte reclamada NOVO 

MUNDO, alegando existência de OMISSÃO na sentença proferida sob os 

seguintes argumentos: a) que não foi analisado seu pedido contraposto de 

litigância de má fé e honorários advocatícios. Em análise às circunstâncias 

e elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos 

de declaração encontram guarida. Com efeito, verifico que a Reclamada 

requereu em pedido contraposto e este não foi analisado. Pois bem, 

considerando inclusive o delinear fático dos argumentos transcritos na 

sentença, deve o pedido contraposto ser julgado improcedente visto que 

não restou comprovado a má-fé da parte autora e ainda não existe 

possibilidade de condenação em honorários nesta fase processual. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, recebo o presente EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, e os ACOLHO, incluindo no dispositivo da sentença 

prolatada: b) SUGIRO improcedência do pedido contraposto. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002171-25.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ETERNO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, as contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002149-64.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DA SILVA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, as contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011058-44.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE VIEIRA DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT0015821A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Intimação das partes Exequente e 

Executado, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), para, no prazo de 05 

(cinco) dias se manifestar quanto ao cálculo (id. 13485738) apresentado 

pelo Contador Judicial. RODRIGO ADRIANO DEMÉTRIO Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001744-91.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

M. H. RODRIGUES DE ALMEIDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISSOL GOMES PEREIRA OAB - MT20040/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA ANDREIA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Intimação do (a) (s) advogado (a) (s) da parte promovente que foi 

expedido o mandado de Citação e enviado para Central para devido 

cumprimento.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011087-60.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAMILTON RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Intime-se a parte exequente para se manifestar acerca da 

certidão de ID nº 15249159, no prazo de 05 (cinco) dias. 2. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000629-35.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE FERREIRA DE CARVALHO FREITAS - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA ANDREIA DA SILVA (REQUERIDO)

 

A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para 

COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 10/12/2018 Hora: 13:20 (Horario de Cuiaba).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001495-77.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TAYS VILAS BOAS DE OLIVEIRA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente a 

custas, e R$ 157,60 (cento e cinquenta e sete reais e sessenta 

centavos), referente à taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o 

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

ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu navegador 

d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Fica ainda INTIMADO o POLO ATIVO de 

que deverá efetuar o pagamento do percentual de 2%(dois por cento) do 

valor da causa, por litigância de má-fé. Rodrigo Adriano Demétrio Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000631-05.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE FERREIRA DE CARVALHO FREITAS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAYANE SANTOS SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 10/12/2018 

Hora: 13:40 (Horario de Cuiaba).

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001142-03.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WSB - COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. CHERIVATY NELORE J.A. - ME (REQUERIDO)

JULIANA CRISTINA FIALHO CLEMENTE (REQUERIDO)

ANDRE LUIZ CHERIVATY (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para 10/12/2018 Hora: 14:20 (horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001843-61.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BONFIM DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OPTICA BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine estejam presentes 

os requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que 

tange à probabilidade do direito, esta fica caracterizada pois a autora 

sustenta que comprou um óculos de sol junto a ré, em 10 (dez) parcelas 

de R$62,00 (sessenta e dois reais), conforme os comprovantes de 

pagamento colacionados. Entretanto, a ré negativou seu nome por 

importância já paga. No que tange ao requisito do perigo de dano, este 

emerge circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente 

rusga elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção 

indevida pela ré do nome da demandante nos órgãos de restrições ao 

crédito, causando gravames de ordem pessoal e moral a esta. O perigo da 

demora exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, vez que seu nome está restrito por um débito que já 

quitado, responsável por restringir seu crédito no comércio, cabendo 

destacar que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar 

segundo dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquela. No que se 

refere ao fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já 

lesado da requerente por conta da conduta da requerida, consoante 

explanação na vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de 

fato, não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual 

sucumbência da parte autora no litígio, a medida poderá se reverter 

faticamente ao status a quo ante que se encontrava na demanda, além de 

ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que vier a suportar com 

a aplicação da medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, 

primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema 

autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto 

deverá ser interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta 

Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do 

CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 
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3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo a 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido de 

excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 10- Tendo a audiência de tentativa 

de conciliação já sido aprazada, proceda à citação pessoal da(s) parte(s) 

requerida(s) - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 11- Cientifique 

à(s) parte(s) demandada(s) dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do 

art. 9º da Lei 9.099/1995. 12- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, 

da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 13- 

Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14- Em último caso, 

havendo necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída 

com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no 

sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 

(vinte) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do 

art. 334 do CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 15- 

Expeça-se o necessário. 16- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001841-91.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERVAL DOS SANTOS CEDAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA BEATRIZ SANTOS BRITO OAB - MT0019233A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Antes de apreciar o requerimento de tutela provisória de 

urgência determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte 

nos autos comprovante de endereço (contrato de locação, conta de água, 

energia, boleto bancário, etc.) em nome próprio e contemporâneo a data 

do manejo da ação, sob pena de indeferimento da inicial. Desde já saliento 

que singela declaração não se prestará ao desiderato pretendido, 

culminando na extinção propalada. 2. Intime-se. 3. Determino a imediata 

suspensão da audiência de conciliação anteriormente aprazada. 4. 

Transcorrido o lapso temporal alhures grafado, faça conclusos. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000297-05.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE CARNEIRO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 
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que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Uma vez ultrapassado o 

prazo para a juntada das contrarrazões, com ou sem elas, remeta-se os 

autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000635-76.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILTA MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO(A))

RAFAEL FERREIRA DA SILVA OAB - GO0043919A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO XAVANTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011009-32.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ARY FERNANDES DE ARRUDA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO OAB - MT0004275A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002021-44.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAINA EMANUELA DE AQUINO MAMEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM OAB - GO0045732A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E.C. TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA COSTA FERREIRA FONSECA OAB - MT0018582A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos etc. 1. Inicialmente ordeno à secretaria que se atente à nova etapa 

processual, promovendo as alterações necessárias no sistema. 2. Tendo 

em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, bem 

como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em observância 

ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em conjunto com 

o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da celeridade e 

da informalidade, DETERMINO seja intimada a parte executada para no 

prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento referente à sua condenação, sob pena da mesma incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) à título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 3. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 4. Expeça-se o necessário. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011218-35.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIA DOS SANTOS SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012106-04.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE FAGUNDES MARQUES OAB - MT0017113A (ADVOGADO(A))

CLOVIS BARROS MARQUES OAB - MT0003579A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000250-31.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EURICO ELMO PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT0020393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-50.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MOREIRA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT0020393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010948-74.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELLO HENRIQUE MARQUES PEREIRA (REQUERENTE)

CAROLINE BARBARA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL PRAJNATARA BALBINO DA SILVA OAB - MT0020340A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001842-76.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEUZA RAMALHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVONETE DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Cumpra-se conforme deprecado. 2. Após, devolva-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000940-60.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAIDES RODRIGUES PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUMBERTO AVELANGE PEREIRA DE FREITAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA OAB - MT0016594A (ADVOGADO(A))

NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT19832/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre a constrição 

realizada pelo sistema RENAJUD. Após faça conclusos, oportunidade em 

que este magistrado deliberará sobre a conversão ou não do ato em 

penhora, bem como intimação da parte contrária para transcurso do prazo 

para embargos. 2- Cumpre ressaltar que, embora mediante o manejo do 

sistema RENAJUD tenha se logrado a restrição de veículo, para que 

ocorra a sua efetiva penhora e remoção deve a parte indicar seu 

paradeiro, tornando factível o ato pretendido, assim sendo, concedo o 

prazo de 10 (dez) dias para que a mesma se manifeste. 3- Expeça-se o 

necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000024-26.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ATREVIDINHA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE DE ARAUJO FRANCO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando infrutífera a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer 

bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da 

Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 
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oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- Em 

caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, 

se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de conciliação 

conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, intimando o devedor 

com antecedência do respectivo ato, que na ocasião poderá impugnar – 

embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a presente execução, 

podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em 

apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor 

meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos que 

escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e certificação, conforme 

dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- 

Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012130-03.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA SILVIA ALVES DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA SILVIA ALVES DE FREITAS OAB - MT0014275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT0006197A (ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando inúteis a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida, observando o que preconiza os artigos 652 e 

664 do Diploma Processual Civil. 2- Na hipótese de não encontrar-se 

quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 

53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça 

descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a residência ou 

estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de 

não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o 

caso, intime-se o devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, 

inciso IX da Lei 9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as 

insertas no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se 

o digno oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- 

Intime-se. 8- Expeça-se o necessário. 9- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000358-26.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DE SOUZA SANTANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER OAB - MT0017584A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO MARCELLO MOURAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre a constrição 

realizada pelo sistema RENAJUD. Após faça conclusos, oportunidade em 

que este magistrado deliberará sobre a conversão ou não do ato em 

penhora, bem como intimação da parte contrária para transcurso do prazo 

para embargos. 2- Cumpre ressaltar que, embora mediante o manejo do 

sistema RENAJUD tenha se logrado a restrição de veículo, para que 

ocorra a sua efetiva penhora e remoção deve a parte indicar seu 

paradeiro, tornando factível o ato pretendido, assim sendo, concedo o 

prazo de 10 (dez) dias para que a mesma se manifeste. 3- Expeça-se o 

necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000757-89.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ATREVIDINHA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA GONCALVES NERY (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando infrutífera a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer 

bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da 

Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 
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ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- Em 

caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, 

se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de conciliação 

conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, intimando o devedor 

com antecedência do respectivo ato, que na ocasião poderá impugnar – 

embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a presente execução, 

podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em 

apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor 

meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos que 

escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e certificação, conforme 

dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- 

Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011190-04.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID LINCOLN DE CAMPOS CONSTRUTORA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA LICE SAMPAIO SANTANA OAB - MT0017444A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. HERNANDEZ LOCACOES - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO BATISTA DE VASCONCELOS OAB - MT0006259A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando infrutífera a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer 

bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da 

Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- Em 

caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, 

se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de conciliação 

conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, intimando o devedor 

com antecedência do respectivo ato, que na ocasião poderá impugnar – 

embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a presente execução, 

podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em 

apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor 

meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos que 

escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e certificação, conforme 

dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- 

Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011768-30.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DAUTO DIVINO GOMES LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA PEREIRA ALVES FIALHO 84021624104 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando inúteis a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida, observando o que preconiza os artigos 652 e 

664 do Diploma Processual Civil. 2- Na hipótese de não encontrar-se 

quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 

53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça 

descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a residência ou 

estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de 

não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o 

caso, intime-se o devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, 

inciso IX da Lei 9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as 

insertas no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se 

o digno oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- 

Intime-se. 8- Expeça-se o necessário. 9- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011065-65.2017.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

EVELIM PATRICIA DA SILVA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA DE SOUSA ARAUJO OAB - MT0021229A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL MIX 10 EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846/B-B (ADVOGADO(A))

TIAGO AUED OAB - MT0009873A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando inúteis a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida, observando o que preconiza os artigos 652 e 

664 do Diploma Processual Civil. 2- Na hipótese de não encontrar-se 

quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 

53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça 

descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a residência ou 

estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de 

não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o 

caso, intime-se o devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, 

inciso IX da Lei 9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as 

insertas no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se 

o digno oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- 

Intime-se. 8- Expeça-se o necessário. 9- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012552-17.2010.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS TAVARES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISAQUE FERREIRA PINHEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUMBERTO ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT0014040A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre a constrição 

realizada pelo sistema RENAJUD. Após faça conclusos, oportunidade em 

que este magistrado deliberará sobre a conversão ou não do ato em 

penhora, bem como intimação da parte contrária para transcurso do prazo 

para embargos. 2- Cumpre ressaltar que, embora mediante o manejo do 

sistema RENAJUD tenha se logrado a restrição de veículo, para que 

ocorra a sua efetiva penhora e remoção deve a parte indicar seu 

paradeiro, tornando factível o ato pretendido, assim sendo, concedo o 

prazo de 10 (dez) dias para que a mesma se manifeste. 3- Expeça-se o 

necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011135-19.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE CARMO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando inúteis a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida, observando o que preconiza os artigos 652 e 

664 do Diploma Processual Civil. 2- Na hipótese de não encontrar-se 

quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 

53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça 

descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a residência ou 

estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de 

não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o 

caso, intime-se o devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, 

inciso IX da Lei 9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as 

insertas no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se 

o digno oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- 

Intime-se. 8- Expeça-se o necessário. 9- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010640-38.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE BATISTA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO FORMACAO DE CONDUTORES DE VEICULOS GARCAS LTDA - 

ME (REQUERIDO)

XAVANTE CENTRO FORMACAO DE CONDUTORES DE VEICULOS LTDA - 

ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO(A))

ARIDAQUE LUIZ NETO OAB - MT0003252A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando inúteis a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida, observando o que preconiza os artigos 652 e 

664 do Diploma Processual Civil. 2- Na hipótese de não encontrar-se 

quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 

53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça 

descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a residência ou 

estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de 

não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o 

caso, intime-se o devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, 

inciso IX da Lei 9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as 

insertas no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se 

o digno oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- 

Intime-se. 8- Expeça-se o necessário. 9- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011978-81.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDMUNDO RUDIGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- A constrição de ativos financeiros que logre a totalidade da dívida 

executada vale por si só como penhora, bastando intimar as partes do 

respectivo resultado, não reclamando nenhuma outra providência 

burocrática. Neste sentido já se manifestou o STJ: PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. BACEN-JUD. ART. 655-A E 659, 

§ 6°, DO CPC. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. IMPRESCINDÍVEL A 

INTIMAÇÃO DO ATO DE CONSTRIÇÃO. FORMALIZAÇÃO POR MEIO DE 

PEÇAS EXTRAÍDAS DO PRÓPRIO SISTEMA. DESNECESSIDADE DE 

POSTERIOR LAVRATURA DE TERMO OU AUTO DE PENHORA NOS 

AUTOS. 1. A partir do ato processual executivo da penhora, há a 

constrição de parcela do patrimônio do executado - afetada com o 

propósito de garantia e pagamento do débito -, recaindo sobre tantos bens 

quantos bastem para quitação do valor devido (CPC, art. 659). 2. No 

tocante à penhora on line, trata-se de procedimento por meio do qual o 

juízo, a partir de ordem eletrônica, obtém, por meio de convênio de 

cooperação técnico-institucional com o Banco Central do Brasil (sistema 

Bacen-jud), o acesso a informações sobre depósitos bancários do 

executado, bem como permite o bloqueio de quantias correspondentes ao 

valor devido. 3. Inegavelmente, o espírito do legislador, ao prever referida 

ferramenta, foi o de, orientado pela economia processual, imprimir maior 

celeridade e efetividade à tramitação dos feitos executivos, satisfazendo 

o direito do credor com a utilização de mínima atividade processual, o que 

se percebe na própria exposição de motivos da Lei n. 11.382/2006, pela 

qual se demonstrou a prevalência pelo informalismo. Esta também foi a 

linha trilhada pela Resolução n. 61/2008 do CNJ, que disciplinou o 

procedimento. 4. É correto o entendimento que acaba por afastar o 

formalismo e, ao mesmo tempo, confere celeridade e segurança ao ato 

processual da penhora eletrônica, reconhecendo ao documento gerado 

pelo próprio sistema Bacen-jud como apto a atender a formalidade mínima 

necessária, justamente por preencher os requisitos previstos no art.665 

do códex processual. 5. Isso porque os atos de constrição se 

materializam em peças extraídas do próprio sistema (Bancen-jud), 

notadamente capazes de levar ao conhecimento das partes todas as 

informações referentes ao ato de afetação patrimonial (CPC, art. 664), 

atendendo os objetivos da formalização da penhora (dar conhecimento ao 

executado de como, quando e onde se deu a constrição, nome do credor, 

descrição do valor bloqueado e da conta objeto de constrição, dentre 

outros). 6. Desnecessária, portanto, a lavratura de auto ou termo de 

penhora específico, justamente por servir como documento comprobatório 

da feitura do bloqueio, produzindo os mesmos efeitos. 7. Destaca-se, 

desde já, que continua sendo imprescindível a formalização da penhora 

(nos termos expostos) e a intimação do executado da constrição 

efetivada para fins de impugnação (CPC, art. 475-J, § 1°), até porque a 

Segunda Seção do STJ já assentou que "diante da inexistência de 

depósito judicial espontâneo, imperioso que o cômputo do prazo para a 

impugnação se dê a partir da intimação da penhora on line" (EDcl na Rcl 

8.367/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 

25/09/2013, DJe 02/10/2013). 8. A própria Resolução n. 524 do Conselho 

da Justiça Federal - CJF corrobora com referido entendimento ao prever 

que "ao receber as respostas das instituições financeiras, o magistrado 

emitirá ordem judicial de transferência do valor da condenação para conta 

judicial, em estabelecimento oficial de crédito. O prazo para oposição de 

embargos ou recursos começará a contar da data da notificação, pelo 

juízo, à parte, do bloqueio efetuado em sua conta" (art. 8°, § 2º). 9. Na 

hipótese, o acórdão recorrido verificou que a recorrente fora devidamente 

intimado da penhora on-line, tendo o advogado tomado ciência expressa e 

inequívoca nos autos. Dessarte, verifica-se que cumpridas as exigências 

da intimação do executado (já que o advogado se deu por intimado), bem 

como da formalização da penhora eletrônica (documento com dados 

assemelhados ao auto de penhora), não há falar em necessidade de 

lavratura de termo específico nem em nova intimação do executado 

(assinalando a conversão dos valores bloqueados em penhora) para 

apresentar impugnação. 10. Recurso especial não provido. (REsp 

1220410/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 09/06/2015, DJe 30/06/2015) 2- Deste modo, intime-se as 

partes quanto ao resultado anexo ao presente despacho. 3- Ultrapassado 

o prazo legal, faça conclusos, cabendo à secretaria observar o enunciado 

abaixo grafado: ENUNCIADO 142 (Substitui o Enunciado 104) ? Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora (XXVIII Encontro ? 

Salvador/BA). 4- Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011372-19.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUZVANDRO VIEIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS-MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO OAB - MT0004275A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Intime-se as partes para que se manifestem sobre a penhora realizada, 

no prazo de 10 (dez) dias. 2- Após, faça os autos conclusos para 

deliberação acerca da transferência dos valores constritos. 3- Cumpra-se 

com URGÊNCIA.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8009999-50.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ OAB - MT0013239S-A 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZELIA SEVERINA FIGUEIREDO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMAR COSTA OAB - MT0011399A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando inúteis a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida, observando o que preconiza os artigos 652 e 

664 do Diploma Processual Civil. 2- Na hipótese de não encontrar-se 

quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 

53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça 

descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a residência ou 

estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de 

não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o 

caso, intime-se o devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, 

inciso IX da Lei 9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as 

insertas no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se 

o digno oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- 

Intime-se. 8- Expeça-se o necessário. 9- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002270-92.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SOUZA & NOLETO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIGIA PATRICIA GOMES CORREA DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando infrutífera a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer 

bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da 

Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- Em 

caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, 

se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de conciliação 

conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, intimando o devedor 

com antecedência do respectivo ato, que na ocasião poderá impugnar – 

embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a presente execução, 

podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em 

apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor 

meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos que 

escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e certificação, conforme 

dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- 

Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010029-22.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEVI FERREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando infrutífera a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer 

bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da 

Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- Em 

caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, 

se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de conciliação 

conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, intimando o devedor 

com antecedência do respectivo ato, que na ocasião poderá impugnar – 

embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a presente execução, 

podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em 

apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor 

meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos que 

escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e certificação, conforme 

dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- 

Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011879-14.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA C. DE MOURA FARIAS - ME (REQUERENTE)

PAULA CAMINHA DE MOURA FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCENY RODRIGUES SEVERINO OAB - GO13988 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- A constrição de ativos financeiros que logre a totalidade da dívida 

executada vale por si só como penhora, bastando intimar as partes do 

respectivo resultado, não reclamando nenhuma outra providência 

burocrática. Neste sentido já se manifestou o STJ: PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. BACEN-JUD. ART. 655-A E 659, 

§ 6°, DO CPC. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. IMPRESCINDÍVEL A 

INTIMAÇÃO DO ATO DE CONSTRIÇÃO. FORMALIZAÇÃO POR MEIO DE 

PEÇAS EXTRAÍDAS DO PRÓPRIO SISTEMA. DESNECESSIDADE DE 

POSTERIOR LAVRATURA DE TERMO OU AUTO DE PENHORA NOS 

AUTOS. 1. A partir do ato processual executivo da penhora, há a 

constrição de parcela do patrimônio do executado - afetada com o 

propósito de garantia e pagamento do débito -, recaindo sobre tantos bens 

quantos bastem para quitação do valor devido (CPC, art. 659). 2. No 

tocante à penhora on line, trata-se de procedimento por meio do qual o 

juízo, a partir de ordem eletrônica, obtém, por meio de convênio de 

cooperação técnico-institucional com o Banco Central do Brasil (sistema 

Bacen-jud), o acesso a informações sobre depósitos bancários do 

executado, bem como permite o bloqueio de quantias correspondentes ao 

valor devido. 3. Inegavelmente, o espírito do legislador, ao prever referida 

ferramenta, foi o de, orientado pela economia processual, imprimir maior 

celeridade e efetividade à tramitação dos feitos executivos, satisfazendo 

o direito do credor com a utilização de mínima atividade processual, o que 

se percebe na própria exposição de motivos da Lei n. 11.382/2006, pela 

qual se demonstrou a prevalência pelo informalismo. Esta também foi a 

linha trilhada pela Resolução n. 61/2008 do CNJ, que disciplinou o 

procedimento. 4. É correto o entendimento que acaba por afastar o 

formalismo e, ao mesmo tempo, confere celeridade e segurança ao ato 

processual da penhora eletrônica, reconhecendo ao documento gerado 

pelo próprio sistema Bacen-jud como apto a atender a formalidade mínima 

necessária, justamente por preencher os requisitos previstos no art.665 

do códex processual. 5. Isso porque os atos de constrição se 

materializam em peças extraídas do próprio sistema (Bancen-jud), 

notadamente capazes de levar ao conhecimento das partes todas as 

informações referentes ao ato de afetação patrimonial (CPC, art. 664), 

atendendo os objetivos da formalização da penhora (dar conhecimento ao 

executado de como, quando e onde se deu a constrição, nome do credor, 

descrição do valor bloqueado e da conta objeto de constrição, dentre 

outros). 6. Desnecessária, portanto, a lavratura de auto ou termo de 

penhora específico, justamente por servir como documento comprobatório 

da feitura do bloqueio, produzindo os mesmos efeitos. 7. Destaca-se, 

desde já, que continua sendo imprescindível a formalização da penhora 

(nos termos expostos) e a intimação do executado da constrição 

efetivada para fins de impugnação (CPC, art. 475-J, § 1°), até porque a 

Segunda Seção do STJ já assentou que "diante da inexistência de 

depósito judicial espontâneo, imperioso que o cômputo do prazo para a 

impugnação se dê a partir da intimação da penhora on line" (EDcl na Rcl 

8.367/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 

25/09/2013, DJe 02/10/2013). 8. A própria Resolução n. 524 do Conselho 

da Justiça Federal - CJF corrobora com referido entendimento ao prever 

que "ao receber as respostas das instituições financeiras, o magistrado 

emitirá ordem judicial de transferência do valor da condenação para conta 

judicial, em estabelecimento oficial de crédito. O prazo para oposição de 

embargos ou recursos começará a contar da data da notificação, pelo 

juízo, à parte, do bloqueio efetuado em sua conta" (art. 8°, § 2º). 9. Na 

hipótese, o acórdão recorrido verificou que a recorrente fora devidamente 

intimado da penhora on-line, tendo o advogado tomado ciência expressa e 

inequívoca nos autos. Dessarte, verifica-se que cumpridas as exigências 

da intimação do executado (já que o advogado se deu por intimado), bem 

como da formalização da penhora eletrônica (documento com dados 

assemelhados ao auto de penhora), não há falar em necessidade de 

lavratura de termo específico nem em nova intimação do executado 

(assinalando a conversão dos valores bloqueados em penhora) para 

apresentar impugnação. 10. Recurso especial não provido. (REsp 

1220410/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 09/06/2015, DJe 30/06/2015) 2- Deste modo, intime-se as 

partes quanto ao resultado anexo ao presente despacho. 3- Ultrapassado 

o prazo legal, faça conclusos, cabendo à secretaria observar o enunciado 

abaixo grafado: ENUNCIADO 142 (Substitui o Enunciado 104) ? Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 
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de quinze dias e fluirá da intimação da penhora (XXVIII Encontro ? 

Salvador/BA). 4- Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010394-42.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR OLIVEIRA SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO OAB - MT0004275A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Remeta-se os autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso conforme determinado. 2- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-86.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LUIS BARBOSA SENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECIO ARTUR GOMES (REQUERIDO)

EMANUEL GOMES (REQUERIDO)

A D CAMPOSUL AGRICOLA LTDA - ME (REQUERIDO)

ANTONIO AUGUSTO GOMES (REQUERIDO)

ALEXANDRE GOMES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos vinculados 

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

Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - 

Juizado Especial de Barra do Garças Data: 10/12/2018 Hora: 14:40 

(Horário de Cuiabá).

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000626-80.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE FERREIRA DE CARVALHO FREITAS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando infrutífera a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer 

bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da 

Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- Em 

caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, 

se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de conciliação 

conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, intimando o devedor 

com antecedência do respectivo ato, que na ocasião poderá impugnar – 

embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a presente execução, 

podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em 

apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor 

meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos que 

escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e certificação, conforme 

dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- 

Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000444-94.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WAINE VELOSO DA SILVA COMIRAN (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMARA SILVA MATOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Intime-se as partes quanto à penhora realizada. 2- Após, faça os autos 

conclusos para deliberação acerca da transferência dos valores 

constritos. 3- Cumpra-se com URGÊNCIA.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011212-28.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANY DE SOUZA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYNA MARIA DE SOUSA SANTOS OAB - MT0016065A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

XAVANTE CENTRO FORMACAO DE CONDUTORES DE VEICULOS LTDA - 

ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARIDAQUE LUIZ NETO OAB - MT0003252A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando inúteis a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 
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dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida, observando o que preconiza os artigos 652 e 

664 do Diploma Processual Civil. 2- Na hipótese de não encontrar-se 

quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 

53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça 

descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a residência ou 

estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de 

não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o 

caso, intime-se o devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, 

inciso IX da Lei 9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as 

insertas no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se 

o digno oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- 

Intime-se. 8- Expeça-se o necessário. 9- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013029-30.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO TOLEDO PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR OAB - MT0020394A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO RAVANELLI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA OAB - MT9030/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando infrutífera a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer 

bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da 

Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- Em 

caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, 

se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de conciliação 

conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, intimando o devedor 

com antecedência do respectivo ato, que na ocasião poderá impugnar – 

embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a presente execução, 

podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em 

apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor 

meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos que 

escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e certificação, conforme 

dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- 

Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011458-92.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MASSAO ISA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO OAB - MT0004275A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUDARIO JERONIMO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOSÉ FERREIRA FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO)

AROLDO DIAS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

MAROSAM DIAS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Este gabinete adota a sistemática de utilizar os sistemas eletrônicos em 

uma ordem respeitosa a prevista no CPC, de tal sorte que inicialmente se 

realiza a tentativa de penhora pelo BACENJUD, posteriormente pelo 

sistema RENAJUD e por fim se vale do INFOJUD. 2- No caso vertente a 

utilização do sistema BACENJUD restou parcialmente frutífera pelo 

CPF/CNPJ registrado nos autos, conforme o Recibo de protocolamento de 

Ordens juntado aos autos, não logrando êxito no tocante ao RENAJUD, 

que não faz emissão de recibos ante a inexistência de bens cadastrados 

no CPF/CNPJ consultado. 3- Assim sendo, manifeste-se a parte 

requerente, precisamente no prazo de 15 (quinze) dias, acerca de bens 

penhoráveis, sob pena de extinção do feito, ficando desde já ressalvado 

que não ocorrerá nova utilização dos sistemas já utilizados por este juiz. 

4- Uma vez tendo transcorrido o referido prazo, com ou sem as 

manifestações, faça conclusos os autos. 5- Intime-se as partes. 6- 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012489-79.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE MAIA ALVES BORGES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO RODRIGUES DE FIGUEIREDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando infrutífera a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 
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conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer 

bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da 

Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- Em 

caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, 

se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de conciliação 

conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, intimando o devedor 

com antecedência do respectivo ato, que na ocasião poderá impugnar – 

embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a presente execução, 

podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em 

apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor 

meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos que 

escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e certificação, conforme 

dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- 

Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011277-23.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YONARA ROBERTA SILVA PEREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando inúteis a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida, observando o que preconiza os artigos 652 e 

664 do Diploma Processual Civil. 2- Na hipótese de não encontrar-se 

quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 

53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça 

descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a residência ou 

estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de 

não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o 

caso, intime-se o devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, 

inciso IX da Lei 9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as 

insertas no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se 

o digno oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- 

Intime-se. 8- Expeça-se o necessário. 9- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001043-33.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ JOSE ALVES DE CASTRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando infrutífera a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer 

bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da 

Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 
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9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- Em 

caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, 

se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de conciliação 

conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, intimando o devedor 

com antecedência do respectivo ato, que na ocasião poderá impugnar – 

embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a presente execução, 

podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em 

apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor 

meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos que 

escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e certificação, conforme 

dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- 

Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000597-64.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA RAMOS DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDENICE HENRIQUE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando inúteis a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida, observando o que preconiza os artigos 652 e 

664 do Diploma Processual Civil. 2- Na hipótese de não encontrar-se 

quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 

53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça 

descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a residência ou 

estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de 

não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o 

caso, intime-se o devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, 

inciso IX da Lei 9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as 

insertas no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se 

o digno oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- 

Intime-se. 8- Expeça-se o necessário. 9- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010102-91.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RUI EDSON QUEIROZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA OAB - MT0014005A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEGORE CAMINHOES PECAS E SERVICOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando inúteis a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida, observando o que preconiza os artigos 652 e 

664 do Diploma Processual Civil. 2- Na hipótese de não encontrar-se 

quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 

53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça 

descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a residência ou 

estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de 

não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o 

caso, intime-se o devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, 

inciso IX da Lei 9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as 

insertas no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se 

o digno oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- 

Intime-se. 8- Expeça-se o necessário. 9- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8020069-97.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA JULIA SIMON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREY DA SILVA CARVALHO OAB - MT15748/O (ADVOGADO(A))
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VALDEIR RIBEIRO DE JESUS OAB - MT0015269S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CONSUELO FARIAS MOURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando inúteis a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida, observando o que preconiza os artigos 652 e 

664 do Diploma Processual Civil. 2- Na hipótese de não encontrar-se 

quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 

53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça 

descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a residência ou 

estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de 

não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o 

caso, intime-se o devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, 

inciso IX da Lei 9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as 

insertas no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se 

o digno oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- 

Intime-se. 8- Expeça-se o necessário. 9- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010679-35.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DE ALMEIDA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE HUMBERTO RAMOS ALMEIDA DOS REIS OAB - MT13560/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEGA VENDAS ONLINE EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando inúteis a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida, observando o que preconiza os artigos 652 e 

664 do Diploma Processual Civil. 2- Na hipótese de não encontrar-se 

quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 

53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça 

descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a residência ou 

estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de 

não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o 

caso, intime-se o devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, 

inciso IX da Lei 9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as 

insertas no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se 

o digno oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- 

Intime-se. 8- Expeça-se o necessário. 9- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011964-97.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS ANTUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- A constrição de ativos financeiros que logre a totalidade da dívida 

executada vale por si só como penhora, bastando intimar as partes do 

respectivo resultado, não reclamando nenhuma outra providência 

burocrática. Neste sentido já se manifestou o STJ: PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. BACEN-JUD. ART. 655-A E 659, 

§ 6°, DO CPC. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. IMPRESCINDÍVEL A 

INTIMAÇÃO DO ATO DE CONSTRIÇÃO. FORMALIZAÇÃO POR MEIO DE 

PEÇAS EXTRAÍDAS DO PRÓPRIO SISTEMA. DESNECESSIDADE DE 

POSTERIOR LAVRATURA DE TERMO OU AUTO DE PENHORA NOS 

AUTOS. 1. A partir do ato processual executivo da penhora, há a 

constrição de parcela do patrimônio do executado - afetada com o 

propósito de garantia e pagamento do débito -, recaindo sobre tantos bens 

quantos bastem para quitação do valor devido (CPC, art. 659). 2. No 

tocante à penhora on line, trata-se de procedimento por meio do qual o 

juízo, a partir de ordem eletrônica, obtém, por meio de convênio de 

cooperação técnico-institucional com o Banco Central do Brasil (sistema 

Bacen-jud), o acesso a informações sobre depósitos bancários do 

executado, bem como permite o bloqueio de quantias correspondentes ao 

valor devido. 3. Inegavelmente, o espírito do legislador, ao prever referida 

ferramenta, foi o de, orientado pela economia processual, imprimir maior 

celeridade e efetividade à tramitação dos feitos executivos, satisfazendo 

o direito do credor com a utilização de mínima atividade processual, o que 

se percebe na própria exposição de motivos da Lei n. 11.382/2006, pela 

qual se demonstrou a prevalência pelo informalismo. Esta também foi a 

linha trilhada pela Resolução n. 61/2008 do CNJ, que disciplinou o 

procedimento. 4. É correto o entendimento que acaba por afastar o 

formalismo e, ao mesmo tempo, confere celeridade e segurança ao ato 
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processual da penhora eletrônica, reconhecendo ao documento gerado 

pelo próprio sistema Bacen-jud como apto a atender a formalidade mínima 

necessária, justamente por preencher os requisitos previstos no art.665 

do códex processual. 5. Isso porque os atos de constrição se 

materializam em peças extraídas do próprio sistema (Bancen-jud), 

notadamente capazes de levar ao conhecimento das partes todas as 

informações referentes ao ato de afetação patrimonial (CPC, art. 664), 

atendendo os objetivos da formalização da penhora (dar conhecimento ao 

executado de como, quando e onde se deu a constrição, nome do credor, 

descrição do valor bloqueado e da conta objeto de constrição, dentre 

outros). 6. Desnecessária, portanto, a lavratura de auto ou termo de 

penhora específico, justamente por servir como documento comprobatório 

da feitura do bloqueio, produzindo os mesmos efeitos. 7. Destaca-se, 

desde já, que continua sendo imprescindível a formalização da penhora 

(nos termos expostos) e a intimação do executado da constrição 

efetivada para fins de impugnação (CPC, art. 475-J, § 1°), até porque a 

Segunda Seção do STJ já assentou que "diante da inexistência de 

depósito judicial espontâneo, imperioso que o cômputo do prazo para a 

impugnação se dê a partir da intimação da penhora on line" (EDcl na Rcl 

8.367/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 

25/09/2013, DJe 02/10/2013). 8. A própria Resolução n. 524 do Conselho 

da Justiça Federal - CJF corrobora com referido entendimento ao prever 

que "ao receber as respostas das instituições financeiras, o magistrado 

emitirá ordem judicial de transferência do valor da condenação para conta 

judicial, em estabelecimento oficial de crédito. O prazo para oposição de 

embargos ou recursos começará a contar da data da notificação, pelo 

juízo, à parte, do bloqueio efetuado em sua conta" (art. 8°, § 2º). 9. Na 

hipótese, o acórdão recorrido verificou que a recorrente fora devidamente 

intimado da penhora on-line, tendo o advogado tomado ciência expressa e 

inequívoca nos autos. Dessarte, verifica-se que cumpridas as exigências 

da intimação do executado (já que o advogado se deu por intimado), bem 

como da formalização da penhora eletrônica (documento com dados 

assemelhados ao auto de penhora), não há falar em necessidade de 

lavratura de termo específico nem em nova intimação do executado 

(assinalando a conversão dos valores bloqueados em penhora) para 

apresentar impugnação. 10. Recurso especial não provido. (REsp 

1220410/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 09/06/2015, DJe 30/06/2015) 2- Deste modo, intime-se as 

partes quanto ao resultado anexo ao presente despacho. 3- Ultrapassado 

o prazo legal, faça conclusos, cabendo à secretaria observar o enunciado 

abaixo grafado: ENUNCIADO 142 (Substitui o Enunciado 104) ? Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora (XXVIII Encontro ? 

Salvador/BA). 4- Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011917-26.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA INGRIT STEPHANI ANDRADE PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DINAMICA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre a constrição 

realizada pelo sistema RENAJUD. Após faça conclusos, oportunidade em 

que este magistrado deliberará sobre a conversão ou não do ato em 

penhora, bem como intimação da parte contrária para transcurso do prazo 

para embargos. 2- Cumpre ressaltar que, embora mediante o manejo do 

sistema RENAJUD tenha se logrado a restrição de veículo, para que 

ocorra a sua efetiva penhora e remoção deve a parte indicar seu 

paradeiro, tornando factível o ato pretendido, assim sendo, concedo o 

prazo de 10 (dez) dias para que a mesma se manifeste. 3- Expeça-se o 

necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001864-37.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SAULA CAROLINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Cumpra-se conforme deprecado. 2- Após, devolva-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001793-35.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

WILIAN RODRIGUES DA ROCHA OAB - MT24172/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NARA NUBIA VILARINHO SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2- A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3- DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 4- Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 5- Expeça-se o 

necessário. 6- Intime-se. 7- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001787-28.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

L.R. COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA FREITAS OAB - MT0020838A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO LUILIA ALVES NASCIMENTO (EXECUTADO)

SABRINA EMILLY LACERDA PALMEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. A petição inicial da parte autora não está devidamente instruída com 

prova de sua situação jurídica, não observando o enunciado 135 do 

FONAJE, abaixo transcrito: ENUNCIADO 135 (substitui o Enunciado 47) : O 

acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos 

juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária 

atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da 

demanda. (XXVII Encontro Palmas/TO). 2. Ante o exposto, deverá a parte 

autora emedar a inicial em consonância com o enunciado acima grafado, 

precisamente no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Após o 

transcurso do prazo, com ou sem manifestação, faça imediatamente 

conclusos. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001458-16.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NOELMA DOS SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AYRTON GUILHERME PETRONILIO GOMES SILVA OAB - MT19976/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, DETERMINO, em 

observância ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 

9.099/1995 consubstanciado com o art. 523, jungido com os princípios 

orientadores da celeridade e da informalidade, que seja elaborado pelo 

Cartório Distribuidor desta Comarca o demonstrativo de débito atualizado 

para dar continuidade a prestação jurisdicional na via da execução. 2- 

Logo após a concretização do ato acima, DETERMINO, em conformidade 

com o 513, seja intimada a parte Ré para no prazo previsto no art. 523, ou 

seja, em 15 (quinze) dias efetue o pagamento referente a sua condenação 

sob pena da mesma incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por 

cento) do montante cobrado. 3- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a 

parte requerida materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio dos sistemas on-line. 4- Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011251-59.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ABADIA TEIXEIRA DE MORAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADORA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROGERIO BONFIM MELO OAB - SP0128462A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. O processo já foi sentenciado, de tal sorte que a modificação do aludido 

ato judicial somente é possível por meio de recurso próprio ou acolhimento 

de embargos de declaração, não sendo o que ocorreu no caso. Com 

efeito, a parte autora formulou pedido de reanálise de pedidos feitos 

anteriormente à extinção do feito, donde se infere que o requerimento em 

voga nem sequer é digno de apreciação, eis porque dele NÃO CONHEÇO. 

2. Concretize-se a sentença em seu inteiro teor. 3. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000053-76.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RHAYONE MOREIRA BRUM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. O processo já foi sentenciado, de tal sorte que a modificação do aludido 

ato judicial somente é possível por meio de recurso próprio ou acolhimento 

de embargos de declaração, eis porque dele NÃO CONHEÇO. 2. 

Concretize-se a sentença em seu inteiro teor. 3. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001387-48.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012536-53.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR VICENTE MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOLZAN OAB - MT6515/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA SS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX FERREIRA DE ABREU OAB - MT0018260A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001808-04.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE FERREIRA DE CARVALHO FREITAS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA APARECIDA VIEIRA QUEIROZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular 

está devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo 

atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos 

preconizados pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso 

de se aplicar o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a 

presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. 

Inicialmente, consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que 

a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, 

DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação 

pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral 

pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da execução 

por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, 

c/c o art. 925, ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento 

da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente 

promova a conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line 

colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio 

de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001810-71.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE FERREIRA DE CARVALHO FREITAS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES FARIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular 

está devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo 

atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036829/10/2018 Página 82 de 998



preconizados pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso 

de se aplicar o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a 

presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. 

Inicialmente, consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que 

a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, 

DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação 

pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral 

pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da execução 

por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, 

c/c o art. 925, ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento 

da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente 

promova a conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line 

colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio 

de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001816-78.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDITE OLIVEIRA CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA ANDREIA SOUSA E SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

junte nos autos seu documento pessoal e comprovante de endereço 

(contrato de locação, conta de água, energia, boleto bancário, etc.) em 

nome próprio e contemporâneo a data do manejo da ação, sob pena de 

indeferimento da inicial. Desde já saliento que singela declaração não se 

prestará ao desiderato pretendido, culminando na extinção propalada. 2. 

Intime-se. 3. Transcorrido o lapso temporal alhures grafado, faça 

conclusos. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001818-48.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDITE OLIVEIRA CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO ROSARIO MOREIRA PINTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

junte nos autos seu documento pessoal e comprovante de endereço 

(contrato de locação, conta de água, energia, boleto bancário, etc.) em 

nome próprio e contemporâneo a data do manejo da ação, sob pena de 

indeferimento da inicial. Desde já saliento que singela declaração não se 

prestará ao desiderato pretendido, culminando na extinção propalada. 2. 

Ademais, verifica-se que a nota promissória apresentada pela parte 

exequente não está devidamente preenchida, afastando-se os requisitos 

da Lei Uniforme, assim sendo, no mesmo prazo, deverá regularizar o título 

sob pena de indeferimento e extinção da demanda. 3. Intime-se. 4. 

Transcorrido o lapso temporal alhures grafado, faça conclusos. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012123-45.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA APARECIDA OLIVEIRA AGUIAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT0015821A (ADVOGADO(A))

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REWRY FERREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES OAB - MT0013613A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre a constrição 

realizada pelo sistema RENAJUD. Após faça conclusos, oportunidade em 

que este magistrado deliberará sobre a conversão ou não do ato em 

penhora, bem como intimação da parte contrária para transcurso do prazo 

para embargos. 2- Cumpre ressaltar que, embora mediante o manejo do 

sistema RENAJUD tenha se logrado a restrição de veículo, para que 

ocorra a sua efetiva penhora e remoção deve a parte indicar seu 

paradeiro, tornando factível o ato pretendido, assim sendo, concedo o 

prazo de 10 (dez) dias para que a mesma se manifeste. 3- Expeça-se o 

necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010066-20.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

S. C. DOS SANTOS & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS DAIANE MAGALHAES PERES OAB - MT0015835A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID LINCOLN DE CAMPOS (EXECUTADO)

DAVID LINCOLN DE CAMPOS CONSTRUTORA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em atenção aos argumentos apresentados pela embargante em 

audiência, DETERMINO a intimação da parte embargada para que se 

manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, trazendo aos autos certidão 

simplificada da Junta Comercial e demais documentos constitutivos da 

empresa exequente. 2- Após, com ou sem manifestações, faça os autos 

conclusos para deliberações pertinentes. 3- CUMPRA-SE.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001859-15.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO RIBEIRO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Antes de apreciar o requerimento de tutela provisória de 

urgência determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte 

nos autos comprovante de endereço (contrato de locação, conta de água, 

energia, boleto bancário, etc.) em nome próprio e contemporâneo a data 

do manejo da ação, sob pena de indeferimento da inicial. Desde já saliento 

que singela declaração não se prestará ao desiderato pretendido, 

culminando na extinção propalada. 2. Intime-se. 3. Determino a imediata 

suspensão da audiência de conciliação anteriormente aprazada. 4. 

Transcorrido o lapso temporal alhures grafado, faça conclusos. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000459-63.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FIORESE NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M ANDRESSA SILVA PEREIRA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em análise aos autos, verifica-se em evento identificado como 

13125038, protocolamento de petição de embargos à execução e a seguir, 

em evento 13125210 e 13125226, juntada de manifestação e documentos 

porém, nota-se ausência de petição e/ou manifestação. Assim, INTIME-SE 
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a parte executada para que aporte aos autos, manifestação acerca do 

que achar pertinente, no prazo de 05 (cinco). 2- Após, não havendo 

manifestação, faça os autos conclusos para utilização dos sistemas 

online. 3- CUMPRA-SE.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000349-98.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARISSOL GOMES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISSOL GOMES PEREIRA OAB - MT20040/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de fase de execução de sentença, onde ocorreu o pagamento 

da dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. 2. 

Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada nos autos. 3. Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316, 487, I e 924, I do 

Código de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de 

acordo com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. 4. Após o 

trânsito em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às 

baixas necessárias e arquivamento dos autos. 5. Publique-se. 6. 

Registre-se. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011492-04.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS RODRIGUES DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA PEREIRA DIAS RODRIGUES OAB - MT17334/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ANTONIO DA SILVA OAB - SP0244223A (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Trata-se de execução judicial onde, após o pagamento da condenação, a 

advogada da parte exeqüente requer a transferência do numerário para 

conta bancária por ela indicada, eis porque, com esteio nas disposições 

da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam adotadas as 

providências necessárias para expedição de alvará consoante petição da 

advogada que representa os interesses da parte autora, inclusive 

realizando-se a transferência do montante para a conta bancária indicada 

nos autos. Após, INTIME-SE a parte para que se manifeste acerca da 

liquidação da dívida exequenda no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011398-85.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELLA LUANA SAMPAIO NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA LICE SAMPAIO SANTANA OAB - MT0017444A (ADVOGADO(A))

MARCELLA LUANA SAMPAIO NUNES OAB - MT0020207A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Trata-se de execução judicial onde, após o pagamento da condenação, a 

advogada da parte exeqüente requer a transferência do numerário para 

conta bancária por ela indicada, eis porque, com esteio nas disposições 

da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam adotadas as 

providências necessárias para expedição de alvará consoante petição da 

advogada que representa os interesses da parte autora, inclusive 

realizando-se a transferência do montante para a conta bancária indicada 

nos autos. Após, dê-se vida às determinações contidas em decisão 

anteriormente exarada, expedindo-se o necessário. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010651-04.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARILU DE FIGUEIREDO PINHEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA BERNARDES GUIMARAES PRUDENTE OAB - MT0008282S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- INTIME-SE a parte autora para que se manifeste acerca das alegações 

da empresa requerida no prazo de 10 (dez) dias. 2- Após, faça os autos 

conclusos para as pertinentes deliberações. 3- CUMPRA-SE.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001879-06.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO HENRIQUE PARIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUZANY TORRES DA SILVA 70259178187 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Cumpra-se conforme deprecado. 2. Após, devolva-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001208-17.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE PEREIRA DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, DETERMINO, em 

observância ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 

9.099/1995 consubstanciado com o art. 523, jungido com os princípios 

orientadores da celeridade e da informalidade, que seja elaborado pelo 

Cartório Distribuidor desta Comarca o demonstrativo de débito atualizado 

para dar continuidade a prestação jurisdicional na via da execução. 2- 

Logo após a concretização do ato acima, DETERMINO, em conformidade 

com o 513, seja intimada a parte Ré para no prazo previsto no art. 523, ou 

seja, em 15 (quinze) dias efetue o pagamento referente a sua condenação 

sob pena da mesma incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por 

cento) do montante cobrado. 3- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a 

parte requerida materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio dos sistemas on-line. 4- Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000218-89.2018.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN CARLOS PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEVER CARMO SILVA NETO OAB - MT24084/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CACY HONE OLIVEIRA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- A vestibular não está devidamente acompanhada de calculo atualizado 

do débito, estando assim em desarmonia com o art. 798 do CPC, assim 

sendo, em atenção ao art. 801 do códex mencionado, DETERMINO a 

intimação da parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

junte aos autos o demonstrativo do débito atualizado até a data de 

propositura da ação, sob pena de indeferimento da inicial. 2- Expeça-se o 

necessário. 3- Intime-se. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000515-96.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SEVERINO DE ASSIS 94816794115 (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGTHA CRISTINA SILVA GODOY CARLOS DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. A nota promissória apresentada pela parte exequente não 

está devidamente preenchida, afastando-se dos requisitos da Lei 

Uniforme, assim sendo, intime-a para que no prazo de 05 (cinco) dias 

promova a regularização do título, sob pena de indeferimento da inicial e 

extinção do feito. 2. Ultrapassado o lapso temporal concedido, faça 

conclusos. 3. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011573-45.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR OAB - MT0020394A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISMAR DE JESUS NOGUEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOMINGOS SAVIO DE SOUZA OAB - MT0018772A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos etc. 1. Inicialmente ordeno à secretaria que se atente à nova etapa 

processual, promovendo as alterações necessárias no sistema. 2. Tendo 

em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, bem 

como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em observância 

ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em conjunto com 

o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da celeridade e 

da informalidade, DETERMINO seja intimada a parte executada para no 

prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento referente à sua condenação, sob pena da mesma incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) à título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 3. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 4. Expeça-se o necessário. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000634-91.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NUBSON DE SOUZA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AILTON BARBOSA DA SILVA OAB - MT0018490A (ADVOGADO(A))

CLAUDIO BARROS CAMARA OAB - MT0019055A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o valor executado e insere no conceito de pequeno valor, 

não havendo como se olvidar do que preconiza o art. 100, § 3º, da Cártula 

Magna c/c art. 87 do ADCT, pois com o advento da Lei nº 10.259/2001 as 

obrigações de pequeno valor passaram a ser definidas - para fins do 

indigitado art. 100, § 3º - pelo mesmo parâmetro estabelecido como limite 

para a competência dos Juizados Especiais Federais (60 salários 

mínimos), razão pela qual DETERMINO a escrivania que expeça oficio 

requisitório de pequeno valor, observando as instruções normativas e os 

formulários emanados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

2. Antes da expedição do ofício acima, deverá a Fazenda Pública do 

Estado de Mato Grosso ser intimada para se manifestar quanto aos 

cálculos no prazo de 30 (trinta) dias. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000788-75.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GUYNEMER AIRES DO COUTO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT DE SOUZA PENZE OAB - MT0022475A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIZA DA SILVA COELHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1- Diante do termo de audiência de ID nº 15999820, 

DETERMINO à Secretaria do Juizado Especial Cível que agende novamente 

audiência de tentativa de conciliação, nos moldes do art. 16 da Lei 

9.099/1995 (LJESP). 2- Proceda à citação pessoal da parte requerida - na 

forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que 

poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da 

LJESP, sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, 

art. 31), devendo a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não 

comparecimento à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e 

julgamento, implica na presunção de verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial (LJESP, art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, 

art. 23). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. 3- Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. 4- Se frustrada a citação por 

correio, art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em 

apreço. 5- Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 6- Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a parte requerida, se possível no 

prazo de 10 (dez) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por 

analogia, do art. 277 do CPC), consignando em seu bojo nossas 

homenagens. 7- Expeça-se o necessário. 8- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001245-44.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA MARINA DOS SANTOS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o valor executado e insere no conceito de pequeno valor, 

não havendo como se olvidar do que preconiza o art. 100, § 3º, da Cártula 

Magna c/c art. 87 do ADCT, pois com o advento da Lei nº 10.259/2001 as 

obrigações de pequeno valor passaram a ser definidas - para fins do 

indigitado art. 100, § 3º - pelo mesmo parâmetro estabelecido como limite 

para a competência dos Juizados Especiais Federais (60 salários 

mínimos), razão pela qual DETERMINO a escrivania que expeça oficio 

requisitório de pequeno valor, observando as instruções normativas e os 

formulários emanados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

2. Antes da expedição do ofício acima, deverá a Fazenda Pública 

Municipal ser intimada para se manifestar quanto aos cálculos no prazo de 

30 (trinta) dias. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se.
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000481-58.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO LINS BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de execução judicial, onde ocorreu o pagamento 

parcial da dívida, razão pela qual o advogado que defende os interesses 

da parte exequente requereu a transferência do numerário para conta 

bancária por ele indicada na petição de ID nº 15537207. 2. Analisando os 

autos verifico que o causídico que atua no feito possui mandato 

outorgando-lhe poderes para receber valores, assim sendo, com esteio 

nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO 

sejam adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

em nome do advogado que representa os interesses da parte autora, 

inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta indicada 

nos autos. 3. Intime-se a parte executada em relação a liquidação do valor 

remanescente no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10%, após 

retornem-me conclusos os autos para utilização dos sistemas online. 4. 

Expeça-se o necessário. 5. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001866-07.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SAULA CAROLINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILMAR DAVID DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Cumpra-se conforme deprecado. 2. Após, devolva-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011496-70.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME SOUSA DE FREITAS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WMARLEY LOPES FRANCO OAB - MT0003353A (ADVOGADO(A))

LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO OAB - MT17928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERIDO)

S T DA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

DIVINO VIEIRA PINTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO VILELA GIOMETTI OAB - MT0010911A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Trata-se de execução judicial onde, após o pagamento parcial da 

condenação, a advogada da parte exeqüente requer a transferência do 

numerário para conta bancária por ela indicada, eis porque, com esteio 

nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO 

sejam adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição da advogada que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

bancária indicada nos autos. Após, não havendo manifestação dos 

requeridos inadimplentes, faça os autos conclusos para utilização das 

ferramentas online. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000864-02.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J L P FILHO LUBRIFICANTES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- INTIME-SE a parte autora para que se manifeste acerca das 

declarações do Sr. meirinho, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção. 2- CUMPRA-SE.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001881-73.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

YGOR ALVES MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Antes de apreciar o requerimento de tutela provisória de 

urgência determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte 

nos autos comprovante de endereço (contrato de locação, conta de água, 

energia, boleto bancário, etc.) em nome próprio e contemporâneo a data 

do manejo da ação, sob pena de indeferimento da inicial. Desde já saliento 

que singela declaração não se prestará ao desiderato pretendido, 

culminando na extinção propalada. 2. Intime-se. 3. Determino a imediata 

suspensão da audiência de conciliação anteriormente aprazada. 4. 

Transcorrido o lapso temporal alhures grafado, faça conclusos. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001608-31.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIANE BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, com ou sem elas, remeta-se os 

autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012146-54.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS MAURICIO ALMEIDA OAB - MT0010445A-O (ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA SILVIA ALVES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULA SILVIA ALVES DE FREITAS OAB - MT0014275A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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1-Trata-se de ação reparatória de danos por falha na prestação de 

serviços onde a parte autora foi condenada pela Turma Recursal ao 

pagamento de custas e honorários advocatícios. Uma vez cumprida a 

obrigação, a empresa TIM CELULAR S.A foi devidamente intimada na 

pessoa de seu patrono, para apresentação de dados bancários e 

posterior transferência dos valores. Diante da inércia dos mesmos, houve 

espirituosa manifestação da parte requerida pleiteando pela devolução 

dos valores em conta da parte requerida. 2- Pois bem, ante a 

impossibilidade dos pedidos da requerida, INDEFIRO o pleito e DETERMINO 

nova intimação da empresa TIM CELULAR S.A, na pessoa de patronos 

cadastrados e ainda em sede da mesma, para apresentação dos dados 

bancários necessários para transferência dos valores. 3- Expeça-se o 

necessário. 4- CUMPRA-SE.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001844-46.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELEOMARCOS MATIAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Cumpra-se conforme deprecado. 2. Após, devolva-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011891-28.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELANE DANTAS DE ALMEIDA CUNHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA OAB - MT0006775S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDACIR STEFFENS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI OAB - MT0012972S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos etc. 1. Inicialmente ordeno à secretaria que se atente à nova etapa 

processual, promovendo as alterações necessárias no sistema. 2. Tendo 

em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, bem 

como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em observância 

ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em conjunto com 

o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da celeridade e 

da informalidade, DETERMINO seja intimada a parte executada para no 

prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento referente à sua condenação, sob pena da mesma incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) à título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 3. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 4. Expeça-se o necessário. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001852-23.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARLINDA MACIEL DE LIMA SILVA 00766010139 (REQUERENTE)

CARLINDA MACIEL DE LIMA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0007402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DMM LOPES & FILHOS LTDA. (REQUERIDO)

CARTÓRIO DO SEGUNDO OFÍCIO DE BARRA DO GARÇAS - MT 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. A petição inicial da parte autora não está devidamente 

instruída com prova de sua situação jurídica, não observando o enunciado 

135 do FONAJE, abaixo transcrito: ENUNCIADO 135 (substitui o Enunciado 

47): O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema 

dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação 

tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto 

da demanda. (XXVII Encontro Palmas/TO). 2. Ante ao exposto, deverá a 

parte autora emendar a inicial em consonância com o enunciado acima 

grafado, precisamente no prazo de 15 (quinze) dias. Após o transcurso 

do prazo, com ou sem manifestação, faça imediatamente conclusos. 3. 

Intime-se. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000517-66.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SEVERINO DE ASSIS 94816794115 (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO DE SOUZA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Defiro o requerimento contido na petição de ID nº 16100484. 

2. Cite-se a parte ré no endereço indicado, nos termos do despacho de ID 

nº 12529706. 3. Expeça-se o necessário. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012097-76.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO LUIZ REZENDE LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO DE MARTINS E PINHEIRO OAB - MT0004431A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. NUNES REFRIGERACAO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Defiro o requerimento contido na petição de ID nº 10571594. 

2. Cite-se a parte ré no endereço indicado, nos termos do despacho de ID 

nº 8024098. 3. Expeça-se o necessário. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001499-80.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIHNDY KELLY BIANQUINI OAB - MT0020250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é 

permitida no âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, 

portanto, embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela 

antecipatória em sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja 

flagrante a necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar 

direitos, como deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é 

perfeitamente possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente 

perante a batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória 

ponderação em torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha 

analisar se estão presentes os requisitos autorizativos para a concessão 

da mesma no que concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 

300 do Estatuto Processual Civil disciplina que: “Art. 300: O juiz poderá, a 

requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela 

pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se 

convença da verossimilhança e alegação: I – haja fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação; ou II – fique caracterizado o abuso de 

direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. [...] §2º Não 

se concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipados [...].” [sublinhei]. 2- Pois bem, 

para a concessão da tutela provisória de urgência, são necessários que 

estejam presentes os requisitos delineados no artigo acima grafado. O 

risco de ineficácia do provimento principal e a plausibilidade do direito 

alegado que, caso presentes, evidenciará que as partes firmaram acordo 
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parcelado em 05 (cinco) vezes e que a ré enviou somente dois boletos e 

recusou-se a enviar os outros, o que não restou demonstrado inicialmente 

nos documentos que acompanharam a vestibular. Nesse sentido não ficou 

evidenciado o perigo da demora (periculum in mora) e o fumus boni juris, 

na explanação constante na exordial, levando-se em conta o autor não ter 

colacionado documento comprobatório do acordo realizado entre as 

partes, juntando tão somente dois boletos com os respectivos 

comprovantes de pagamentos, sem haver nenhuma identificação nos 

próprios documentos a respeito do que se referem, além de, pleitear a 

baixa no gravame do bem sem sequer ter efetuado integral quitação da 

dívida. Não restando demonstrado, portanto, o dever da parte ré em 

proceder a baixa no consórcio. 3- No que toca à inversão do ônus da 

prova, primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um 

sistema autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, 

entretanto deverá ser interpretado em consonância com o disposto em 

nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as 

disposições do CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o 

momento processual adequado para apreciação da inversão probante, 

competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma 

manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a 

afirmar que o momento adequado é quando da sentença, ao passo que 

outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em 

que pese os conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido 

instituto tem o seu momento de concretização influenciado pelo rito 

processual do processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal 

é quando do saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de 

instrução, conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o 

disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre 

destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se 

manifestava neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA 

CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe 

a existência de divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a 

respeito da mesma questão de direito federal. Tratando-se de divergência 

a propósito de regra de direito processual (inversão do ônus da prova) 

não se exige que os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma 

sejam semelhantes, mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da 

interpretação do dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. 

Hipótese em que o acórdão recorrido considera a inversão do ônus da 

prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o 

acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo legal como regra de 

instrução. Divergência configurada. 3. A regra de imputação do ônus da 

prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por pressuposto a identificação 

do responsável pelo produto defeituoso (fabricante, produtor, construtor e 

importador), encargo do autor da ação, o que não se verificou no caso em 

exame. 4. Não podendo ser identificado o fabricante, estende-se a 

responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, art. 13). Tendo o 

consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto fabricante, sem 

comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto defeituoso, ou 

seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou omissão do réu e o 

dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito da identidade do 

responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, 

regra de instrução, devendo a decisão judicial que a determinar ser 

proferida "preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo 

menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o 

encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 

21.9.2011).” 5. Embargos de divergência a que se dá provimento. (ERESP 

422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ 

ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, 

JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 5- No que diz respeito aos 

processos em que inexiste a fase de saneamento, a semelhança do que 

ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto deve ser manejado 

quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra 

da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as provas já 

produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor caso saiba 

previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o que 

desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem contribuir 

ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas que se 

prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que as 

regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido?. (REsp 1125621/MG ? RECURSO 

ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 ? Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- INDEFIRO o pedido do promovente, de 

tutela antecipada, tendo em vista que a parte autora não apresentou 

conteúdo probatório para evidenciar o fumus boni iuris em conjectura 

alguma, uma vez que os documentos acostados à exordial não 

demonstram que a ré tem o dever de já realizar a baixa do gravame do 

bem, visto a não comprovação do pagamento integral da dívida, tampouco, 

da efetiva realização do acordo suscitado nos autos. 8- DEFIRO a parte 

autora os benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 9- 

Designe-se audiência de conciliação e proceda à citação pessoal de parte 

requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que 

poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da 

LJESP, sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, 

art. 31), devendo a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não 

comparecimento à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e 

julgamento, implica na presunção de verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial (LJESP, art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, 

art. 23). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. 10- Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. 11-Se frustrada a citação por 

correio, art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em 

apreço. 12-Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13-Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se 

possível no prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada 

(aplicação, por analogia, do art. 334 do CPC), consignando em seu bojo 

nossas homenagens. 14-Expeça-se o necessário. 15-Cumpra-se.
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1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine estejam presentes 

os requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que 

concerne à probabilidade do direito, esta fica caracterizada visto a parte 

autora alegar que possui serviço de telefonia móvel e de TV por 

assinatura junto a ré, cujo plano é denominado de Claro Combo Multi, e no 

mês de julho ter recebido a informação de que havia um valor em aberto 

referente a conta já quitada. Dirigiu-se até o PROCON onde lhe foi 

proposto o cancelamento da fatura indevida e o oferecimento de um 

crédito de R$800,00(oitocentos reais) para ser descontado no seu plano. 

Entretanto, a parte autora relata que o acordo não foi cumprido pela ré. No 

que tange ao requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo fato de que há na presente rusga elementos 

que evidenciam que há a cobrança das faturas com vencimentos em 

20/09/18 e 20/10/18 é indevida, além de que, por ser músico, depende da 

linha móvel para firmar contratos de prestação de serviço, perdendo 

algumas oportunidades, visto seu número telefônico não estar 

funcionando, fato que tem lhe causado aborrecimentos. O perigo da 

demora exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida da 

requerida, cabendo destacar que a delonga na entrega da medida 

postulada poderá acarretar prejuízos de ordem financeira àquele. No que 

se refere ao fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito 

já lesado do requerente por conta da conduta da requerida, consoante 

explanação na vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de 

fato, não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual 

sucumbência da parte autora no litígio, a medida poderá se reverter 

faticamente ao status a quo ante que se encontrava na demanda, além de 

ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que vier a suportar com 

a aplicação da medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, 

primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema 

autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto 

deverá ser interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta 

Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do 

CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 
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inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo a 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido de 

que a ré suspenda as faturas com vencimentos em 20/09/18 e 20/10/18, 

reestabeleça a linha móvel da parte autora e se abstenha de incluí-lo nos 

órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), sem prejuízo de 

majoração em caso de necessidade. 8- DEFIRO a parte autora os 

benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 9- Tendo a 

audiência de tentativa de conciliação já sido aprazada, proceda à citação 

pessoal da(s) parte(s) requerida(s) - na forma preconizada pelo art. 18, I, 

da LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 

18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das 

formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação 

de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em 

seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à(s) parte(s) demandada(s) dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do 

art. 9º da Lei 9.099/1995. 11- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, 

da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12- 

Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13- Em último caso, 

havendo necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída 

com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no 

sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 

(vinte) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do 

art. 334 do CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14- 

Expeça-se o necessário. 15- Cumpra-se.
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Vistos, etc. 1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é 

permitida no âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, 

portanto, embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela 

antecipatória em sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja 

flagrante a necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar 

direitos, como deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é 

perfeitamente possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente 

perante a batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória 

ponderação em torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha 

analisar se estão presentes os requisitos autorizativos para a concessão 

da mesma no que concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 

311 do Estatuto Processual Civil disciplina que: Art. 311. A tutela da 

evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo 

de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar 

caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas 

apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório 

fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em 

que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob 

cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova 

documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o 

réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. 

Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso em apreço estejam presentes os 

requisitos delineados nos incisos II e III, do artigo acima transcrito. Deste 

modo, no caso em tela, denota-se dos autos que restou parcialmente 

demonstrado os requisitos alhures grafado, tendo em vista que a parte 

autora colacionou documento comprobatório da cifra de R$500,00 

(quinhentos reais), restando saldo devedor de R$ 106,12 (cento e seis 

reais e doze centavos). Todavia, nada aduziu quanto ao valor total da 

dívida, vez que a importância informada refere-se apenas às parcelas de 

junho e julho. De tal sorte, que a negativação com relação ao saldo 

remanescente é legítima. Nesse sentido não restou totalmente evidenciado 

o perigo da demora (periculum in mora) e o fumus boni juris, visto não ter 

adimplido todo o débito, sendo plausível a negativação. Entretanto, 

denota-se que a restrição refere-se a valor superior ao aduzido nos 

autos, qual seja, R$ 1.697.42 (mil, seiscentos e noventa e sete reais e 

quarenta e dois centavos). Devendo a ré adequar a negativação com o 

exato valor devido pela autora. 3- No que toca à inversão do ônus da 

prova, primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um 

sistema autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, 

entretanto deverá ser interpretado em consonância com o disposto em 

nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as 

disposições do CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o 

momento processual adequado para apreciação da inversão probante, 

competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma 

manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a 

afirmar que o momento adequado é quando da sentença, ao passo que 

outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em 

que pese os conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido 

instituto tem o seu momento de concretização influenciado pelo rito 

processual do processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal 

é quando do saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de 

instrução, conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o 

disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre 

destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se 

manifestava neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA 

CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe 

a existência de divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a 

respeito da mesma questão de direito federal. Tratando-se de divergência 

a propósito de regra de direito processual (inversão do ônus da prova) 

não se exige que os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma 

sejam semelhantes, mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da 

interpretação do dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. 

Hipótese em que o acórdão recorrido considera a inversão do ônus da 

prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o 

acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo legal como regra de 

instrução. Divergência configurada. 3. A regra de imputação do ônus da 

prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por pressuposto a identificação 

do responsável pelo produto defeituoso (fabricante, produtor, construtor e 

importador), encargo do autor da ação, o que não se verificou no caso em 

exame. 4. Não podendo ser identificado o fabricante, estende-se a 

responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, art. 13). Tendo o 

consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto fabricante, sem 

comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto defeituoso, ou 

seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou omissão do réu e o 

dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito da identidade do 

responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, 

regra de instrução, devendo a decisão judicial que a determinar ser 

proferida "preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo 

menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o 
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encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 

21.9.2011). 5. Embargos de divergência a que se dá provimento?. (ERESP 

422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ 

ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, 

JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 5- No que diz respeito aos 

processos em que inexiste a fase de saneamento, a semelhança do que 

ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto deve ser manejado 

quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra 

da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as provas já 

produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor caso saiba 

previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o que 

desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem contribuir 

ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas que se 

prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que as 

regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: “RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido. (REsp 1125621/MG - RECURSO ESPECIAL 

2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 - Terceira Turma, 

19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- DEFIRO PARCIALMENTE o pedido do 

promovente, de tutela provisória de evidência, tendo em vista que a parte 

autora apresentou conteúdo probatório para evidenciar o periculum in 

mora, uma vez que os documentos acostados à exordial evidenciam que 

teve seu nome restrito pela ré, em valor superior ao efetivamente devido. 

8- Visando o resultado prático da tutela, ORDENO que a Ré modifique o 

valor da negativação, perante os órgãos de proteção, para o exato valor 

devido pela parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa 

diária no importe de R$100,00 (cem reais), sem prejuízo da multa ser 

majorada em caso de necessidade. 9- DEFIRO a promovente os benefícios 

da Justiça Gratuita nos termos da Lei 1060/50, por declarar ser a parte 

requerente, pessoa física hipossuficiente. 10-Tendo em vista já ter sido 

aprazada audiência, proceda à citação pessoal da(s) parte(s) 

requerida(s) - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 11-Cientifique 

à(s) parte(s) demandada(s) dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do 

art. 9º da Lei 9.099/1995. 12-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, 

da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 

13-Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14-Em último 

caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente 

instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo 

deprecado no sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no 

prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por 

analogia, do art. 334 do CPC), consignando em seu bojo nossas 

homenagens. 15-Expeça-se o necessário. 16-Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001861-82.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANY PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIHNDY KELLY BIANQUINI OAB - MT0020250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é 

permitida no âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, 

portanto, embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela 

antecipatória em sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja 

flagrante a necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar 

direitos, como deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é 

perfeitamente possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente 

perante a batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória 

ponderação em torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha 

analisar se estão presentes os requisitos autorizativos para a concessão 

da mesma no que concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 

300 do Estatuto Processual Civil disciplina que: “Art. 300: O juiz poderá, a 

requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela 

pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se 

convença da verossimilhança e alegação: I – haja fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação; ou II – fique caracterizado o abuso de 

direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. [...] §2º Não 

se concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipados [...].” [sublinhei]. 2- Pois bem, 

para a concessão da tutela provisória de urgência, são necessários que 

estejam presentes os requisitos delineados no artigo acima grafado. O 

risco de ineficácia do provimento principal e a plausibilidade do direito 

alegado que, caso presentes, evidenciará se é dever da ré manter o limite 

de crédito à vista de R$4.228,00 (quatro mil duzentos e vinte e oito reais) e 

parcelado de R$6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais) 

disponibilizado ao autor há mais de ano. Fato que não restou demonstrado 

inicialmente nos documentos que acompanharam a vestibular, visto 

tratar-se de liberalidade do Banco em oferecer tais benefícios aos seus 

clientes. Nesse sentido não ficou caracterizado o perigo da demora 

(periculum in mora) e o fumus boni juris, na explanação constante na 

exordial, levando-se em conta que o limite de compra a prazo, que foi 

zerado, e à vista, que foi reduzido, não se tratam de direito adquirido, visto 

estarem tão somente à disposição do autor sem integrar seu patrimônio, 

não lhe causando lesões concretas na esfera econômica. Não restando 

demonstrado, portanto, que é dever da ré em manter tais benesses. 3- No 

que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe ressaltar que a 

lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e próprio, sendo fonte 

primária para o intérprete, entretanto deverá ser interpretado em 

consonância com o disposto em nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda 

que de forma subsidiária, as disposições do CPC. Ocorre que o legislador 

ordinário não definiu o momento processual adequado para apreciação da 

inversão probante, competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal 

celeuma até uma manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036829/10/2018 Página 91 de 998



corrente tende a afirmar que o momento adequado é quando da sentença, 

ao passo que outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de 

instrução. 4- Em que pese os conteúdos díspares das correntes, 

compreendo que aludido instituto tem o seu momento de concretização 

influenciado pelo rito processual do processo, sendo que nos 

procedimentos ordinários o ideal é quando do saneamento do feito, por se 

tratar mais de uma regra de instrução, conforme previsto no artigo 357, III, 

do CPC, combinado com o disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, 

sendo de bom alvitre destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 

a jurisprudência se manifestava neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. 

DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de 

divergência pressupõe a existência de divergência de entendimentos 

entre Turmas do STJ a respeito da mesma questão de direito federal. 

Tratando-se de divergência a propósito de regra de direito processual 

(inversão do ônus da prova) não se exige que os fatos em causa no 

acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, mas apenas que 

divirjam as Turmas a propósito da interpretação do dispositivo de lei 

federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o acórdão recorrido 

considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do 

CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo 

legal como regra de instrução. Divergência configurada. 3. A regra de 

imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por 

pressuposto a identificação do responsável pelo produto defeituoso 

(fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do autor da ação, 

o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo ser identificado 

o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, 

art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto 

fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto 

defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou 

omissão do réu e o dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito 

da identidade do responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 

6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a decisão judicial que a 

determinar ser proferida "preferencialmente na fase de saneamento do 

processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia 

inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 

2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência a que se dá 

provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, 

SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 5- No que 

diz respeito aos processos em que inexiste a fase de saneamento, a 

semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto 

deve ser manejado quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas 

hipóteses a regra da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as 

provas já produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor 

caso saiba previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o 

que desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem 

contribuir ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas 

que se prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que 

as regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido?. (REsp 1125621/MG ? RECURSO 

ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 ? Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advindas da 

simples inércia do consumidor. 7- INDEFIRO o pedido do promovente, de 

tutela antecipada, tendo em vista que o autor não logrou êxito em 

demonstrar que é dever da ré manter ad eternum os limites de crédito 

outrora oferecidos aos clientes, deixando, portanto, de evidenciar o fumus 

boni iuirs, visto os documentos acostados na exordial não caracterizarem 

referida obrigação. 8- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 9- Designe-se audiência de 

conciliação e proceda à citação pessoal de parte requerida - na forma 

preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14-Expeça-se o 

necessário. 15-Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001888-65.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JOAQUIM SANTOS VILELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL JARA BIGIO OAB - MT20194/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Antes de apreciar o requerimento de tutela provisória de 

urgência determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte 

nos autos comprovante de endereço (contrato de locação, conta de água, 

energia, boleto bancário, etc.) em nome próprio e contemporâneo a data 

do manejo da ação, sob pena de indeferimento da inicial. Desde já saliento 

que singela declaração não se prestará ao desiderato pretendido, 

culminando na extinção propalada. 2. Intime-se. 3. Determino a imediata 

suspensão da audiência de conciliação anteriormente aprazada. 4. 

Transcorrido o lapso temporal alhures grafado, faça conclusos. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001887-80.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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SBR COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FLAVIO MARTINS RIBEIRO OAB - MT0018826A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE HUMBERTO NOGUEIRA REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

junte nos autos comprovante de endereço (contrato de locação, conta de 

água, energia, boleto bancário, etc.) em nome próprio e contemporâneo a 

data do manejo da ação, sob pena de indeferimento da inicial, vez que o 

comprovante acostado refere-se ao ano de 2016. Desde já saliento que 

singela declaração não se prestará ao desiderato pretendido, culminando 

na extinção propalada. 2. Intime-se. 3. Transcorrido o lapso temporal 

alhures grafado, faça conclusos. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000882-23.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIELMA ALVES DE MORAES OLIVEIRA (REQUERIDO)

PABLO VALOES METELLO (REQUERIDO)

LILIAN CARLA SILVA ROSA VALOES METELLO (REQUERIDO)

MARCIO OMAR SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO AUGUSTO SANTOS DE SOUZA OAB - MT20350/O-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Tendo em vista que foi realizado o pagamento das custas finais, 

conforme petição de ID’s nº 16171333 e 16171330, ORDENO a secretaria 

para proceder com o arquivamento dos autos. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011301-22.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO SAGGIN FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIANA CARVALHO FERREIRA OAB - MT0016326A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA PEREIRA VALEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA OAB - MT12081/O (ADVOGADO(A))

JUSSARA MARIA FONSECA SANTOS LIRA OAB - MT0016656A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Intime-se a parte autora para se manifestar acerca da 

petição de ID nº 13258410, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

concordância tácita, e posterior extinção do feito mediante ao 

adimplemento da obrigação. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001424-41.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KEILY ADRIANA ARRUDA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT0017627A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

junte nos autos comprovante de endereço (contrato de locação, conta de 

água, energia, boleto bancário, etc.) em nome próprio e contemporâneo a 

data do manejo da ação, sob pena de indeferimento da inicial. Desde já 

saliento que singela declaração não se prestará ao desiderato pretendido, 

culminando na extinção propalada. 2. Intime-se. 3. Transcorrido o lapso 

temporal alhures grafado, faça conclusos. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001803-16.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WANAIR FRANCISCA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIO TEIXEIRA SANTOS OAB - MT24331/O (ADVOGADO(A))

OZAIR SILVA PROTO OAB - MT0004571S-A (ADVOGADO(A))

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1- Tendo em vista a inércia da parte autora para manifestar-se 

a respeito do despacho exarado no ID nº 12992074, designe-se audiência 

de conciliação e proceda à citação pessoal de parte requerida - na forma 

preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 2- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 3- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 4- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 5- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 277 do CPC), 

consignando em seu bojo nossas homenagens. 6- Expeça-se o 

necessário. 7- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012721-91.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JACK MARCIO MARIA ZIMMERMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT0014040A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Ante a aceitação da impugnação dos cálculos na petição de 

ID nº 15145898, cumpra-se o item I do despacho exarado no ID nº 

14349905. 2. Expeça-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001016-50.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR MOURA DO NASCIMENTO OAB - MT19048/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO DOS SANTOS VIEIRA (REQUERIDO)

CARLOS FERNANDO RESENDE CARMO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEVER CARMO SILVA NETO OAB - MT24084/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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Vistos, etc. 1- Diante da manifestação de ID nº 15067372, DETERMINO à 

Secretaria do Juizado Especial Cível que agende novamente audiência de 

tentativa de conciliação, nos moldes do art. 16 da Lei 9.099/1995 (LJESP). 

2- Proceda à citação pessoal da parte requerida - na forma preconizada 

pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 3- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 4- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 5- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 6- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 277 do CPC), 

consignando em seu bojo nossas homenagens. 7- Expeça-se o 

necessário. 8- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000948-03.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER BITTENCOURT LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JASMYNE LINHARES YASSIN OAB - GO50831 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO BATISTA RAMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Tendo em vista o transcurso do prazo requerido na petição de 

ID nº 15651766, intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, informar 

quanto a entabulação do acordo suscitado. 2. Após, decorrido o prazo 

com ou sem manifestação da parte, façam-se os conclusos para análise. 

3. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010164-34.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA CAETANO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEILA MESQUITA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cite-se a parte ré no endereço indicado na petição de ID nº 

16109015, nos termos da decisão de ID nº 7700399. 2. Cumpra-se. 3. 

Expeça-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000881-38.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO MARQUES MOREIRA (REQUERIDO)

LUCIVANDA DOMINGOS CARDOSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1- Diante da petição de ID nº 16029988, DETERMINO à 

Secretaria do Juizado Especial Cível que agende novamente audiência de 

tentativa de conciliação, nos moldes do art. 16 da Lei 9.099/1995 (LJESP). 

2- Proceda à citação pessoal da parte requerida - na forma preconizada 

pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 3- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 4- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 5- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 6- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 277 do CPC), 

consignando em seu bojo nossas homenagens. 7- Expeça-se o 

necessário. 8- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012498-41.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI ABADIA ALVES DE MENEZES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNIS MACHADO DA SILVEIRA OAB - MT0005752A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Tendo em vista que foi realizado o pagamento das custas finais, 

conforme petição de ID nº 15278570, ORDENO a secretaria para proceder 

com o arquivamento dos autos. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010078-63.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO ANTUNES DWORNIK (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E M BORGES COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 

EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WMARLEY LOPES FRANCO OAB - MT0003353A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1- Remeta-se os autos ao contador judicial para que seja 

atualizada e corrigida a dívida. 2- Após, intime-se as partes para que 

manifestem sobre ele no prazo de 10 (dez) dias. 3- Superado tal prazo, 

certifique e faça conclusos. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010967-80.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SARA CINTIA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. INDEFIRO o pedido de remessa dos autos ao contador para 

atualização da dívida. 2. Intime-se a parte exequente para no prazo de 05 

(cinco) dias, encartar aos autos planilha de cálculo atualizada do débito. 3. 

Exaurido o lapso temporal acima grafado, faça conclusos. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001892-05.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO SANTOS SOUSA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER OAB - MT0017584A 

(ADVOGADO(A))
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RODSTON RAMOS MENDES DE CARVALHO OAB - MT24521/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOGARÇAS - COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Antes de apreciar o requerimento de tutela provisória de 

urgência determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte 

nos autos comprovante de endereço (contrato de locação, conta de água, 

energia, boleto bancário, etc.) em nome próprio e contemporâneo a data 

do manejo da ação, sob pena de indeferimento da inicial. Desde já saliento 

que singela declaração não se prestará ao desiderato pretendido, 

culminando na extinção propalada. 2. Intime-se. 3. Determino a imediata 

suspensão da audiência de conciliação anteriormente aprazada. 4. 

Transcorrido o lapso temporal alhures grafado, faça conclusos. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001799-42.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELISMAR DA SERRA NUNES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS YVANHOE BRAGA MOURA OAB - MT25327/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- A petição inicial não está devidamente instruída com comprovante de 

endereço em nome da parte requerente. Deste modo, concedo o prazo de 

15 (quinze) dias para que a parte demandante emende a inaugural 

sanando os vícios existentes, juntando aos autos a respectiva evidência 

comprovativa, sob pena de ser indeferida. 2- DETERMINO a imediata 

suspensão da audiência de conciliação eventualmente aprazada. 3- Após, 

tendo em vista que nos autos não há pedido de tutela de urgência, 

apresentada manifestação pela parte autora, faça-os conclusos para 

decisão 3- Intime-se. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001743-09.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIVINA DOMINGA BATISTA (REQUERENTE)

SEBASTIAO BATISTA BARBOSA (REQUERENTE)

ISARIAS BATISTA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA MENDES RODRIGUES OAB - GO42164 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL BARRA DO GARÇAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Tendo em vista tratar-se de requerimento de alvará relativo 

a resíduo de benefício do INSS de titular já falecido, o que independe de 

inventário nos termos da Lei 6.858/1980 c/c 666 do CPC, resta flagrante a 

competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 161 do STJ. 2. 

Assim sendo e observando que a inicial preenche os requisitos do Diploma 

Processual Civil, especificamente no que concerne aos seus artigos 319, 

320, não sendo caso de aplicabilidade do art. 321 do CPC e não estando 

patente à falta das condições da ação e a ausência dos pressupostos 

processuais, recebo a presente dando continuidade à atividade 

jurisdicional deste juízo. 3. Vista ao representante do Ministério Público. 4. 

Após manifestação do MP, faça conclusos para sentença, na hipótese do 

parecer favorável, ou eventual cota asseverando não ser causa que 

reclame a participação do parquet. Havendo pedido para produção de 

eventual diligência, desde já intime a parte autora para realizá-la, caso seja 

da sua incumbência, ou promova a conclusão se depender de prévia 

manifestação judicial. 5. Intime-se. 6. Cumpra-se com URGÊNCIA.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001894-72.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL PRESBITERIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS YVANHOE BRAGA MOURA OAB - MT25327/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELENICE RIBEIRO DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular 

está devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo 

atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos 

preconizados pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso 

de se aplicar o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a 

presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. 

Inicialmente, consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que 

a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, 

DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação 

pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral 

pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da execução 

por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, 

c/c o art. 925, ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento 

da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente 

promova a conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line 

colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio 

de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001875-66.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS ARANTES (EXEQUENTE)

HEDER MARQUES RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICOM PEDRO DUARTE DE MORAES OAB - MT22768/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUGO HENRIQUE UHDRE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- O contrato de locação e consequente título executivo apresentado pela 

parte exequente não está devidamente assinado, afastando-se dos 

requisitos da Lei Uniforme, assim sendo, intime-a para que no prazo de 15 

(quinze) dias promova a regularização do título, sob pena de indeferimento 

da inicial e extinção do feito. 2- Ultrapassado o lapso temporal concedido, 

faça conclusos. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010106-65.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO AFONSO ALVES BETTINI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO SOUSA NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Tendo em vista a isenção das custas processuais conforme 

dispositivo da sentença de ID nº 13818160, ORDENO a secretaria para 

proceder com o arquivamento dos autos. 2. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001861-82.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANY PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIHNDY KELLY BIANQUINI OAB - MT0020250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para 10/12/2018 Hora: 15:20 (horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001891-20.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL PRESBITERIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS YVANHOE BRAGA MOURA OAB - MT25327/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE FERREIRA CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular 

está devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo 

atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos 

preconizados pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso 

de se aplicar o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a 

presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. 

Inicialmente, consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que 

a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, 

DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação 

pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral 

pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da execução 

por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, 

c/c o art. 925, ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento 

da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente 

promova a conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line 

colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio 

de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001890-35.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL PRESBITERIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS YVANHOE BRAGA MOURA OAB - MT25327/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA AMORIM BALDUINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular 

está devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo 

atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos 

preconizados pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso 

de se aplicar o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a 

presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. 

Inicialmente, consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que 

a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, 

DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação 

pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral 

pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da execução 

por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, 

c/c o art. 925, ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento 

da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente 

promova a conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line 

colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio 

de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001889-50.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL PRESBITERIANO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS YVANHOE BRAGA MOURA OAB - MT25327/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEIRE ROSANA PRADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular 

está devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo 

atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos 

preconizados pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso 

de se aplicar o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a 

presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. 

Inicialmente, consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que 

a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, 

DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação 

pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral 

pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da execução 

por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, 

c/c o art. 925, ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento 

da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente 

promova a conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line 

colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio 

de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001880-88.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JURACY PEREIRA DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELZUITA PEREIRA GASPAR SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- A nota promissória apresentada pela parte exequente não está 

devidamente preenchida, afastando-se dos requisitos da Lei Uniforme, 

assim sendo, intime-se a parte para que no prazo de 15 (quinze) dias 

promova a regularização do título, sob pena de indeferimento da inicial e 

extinção do feito. 2- No mesmo prazo, deverá o douto causídico adaptar o 

petitório às normas vigentes vez que, em análise à exordial, nota-se 

menção a artigos do estatuto processual de 1973, revogado desde o ano 

de 2.015. 3- Ultrapassado o lapso temporal concedido, faça conclusos. 4- 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000229-21.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO GEHM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO CÉLIO CAMPOS DE ABREU (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos etc. 1. Inicialmente ordeno à secretaria que se atente à nova etapa 

processual, promovendo as alterações necessárias no sistema. 2. Tendo 

em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, bem 

como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em observância 

ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em conjunto com 

o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da celeridade e 

da informalidade, DETERMINO seja intimada a parte executada para no 

prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento referente à sua condenação, sob pena da mesma incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) à título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 3. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 4. Expeça-se o necessário. 5. 
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Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001884-28.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO DIAS DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO JUSTINO DA SILVA OAB - MT0015695A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIME IVL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 

ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Uma vez aprazada audiência, proceda à citação pessoal da(s) parte(s) 

requerida(s) - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 2- Cientifique 

à(s) parte(s) demandada(s) dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do 

art. 9º da Lei 9.099/1995. 3- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, 

da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 4- 

Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 5- Em último caso, 

havendo necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída 

com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no 

sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 

(vinte) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do 

art. 334 do CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 6- 

Expeça-se o necessário. 7- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001893-87.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL PRESBITERIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS YVANHOE BRAGA MOURA OAB - MT25327/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL MARTINS DE MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular 

está devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo 

atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos 

preconizados pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso 

de se aplicar o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a 

presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. 

Inicialmente, consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que 

a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, 

DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação 

pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral 

pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da execução 

por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, 

c/c o art. 925, ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento 

da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente 

promova a conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line 

colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio 

de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000883-08.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTICA POPULAR LTDA - ME (REQUERIDO)

ALIANDRE DE SOUZA DIAS (REQUERIDO)

CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS (REQUERIDO)

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT0016689-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES, para comparecerem à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos vinculados 

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

Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - 

Juizado Especial de Barra do Garças Data: 10/12/2018 Hora: 12:20 

(Horário de Cuiabá-MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001843-61.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BONFIM DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OPTICA BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

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

DIREITO FERNANDO DA FONSECA MELO PROCESSO n. 

1001843-61.2018.8.11.0004 Valor da causa: $20,000.00 ESPÉCIE: 

[CORREÇÃO MONETÁRIA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, VALOR DA CAUSA, PROVAS, 

DEPOIMENTO, REVELIA, Intimação / Notificação]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARIA BONFIM DE 

SOUSA ADVOGADO: CLAUDINO BORTOLANZA POLO PASSIVO: Nome: 

OPTICA BRASIL LTDA Endereço: RUA 6, 178, LOJA, SETOR CASTELO 

BRANCO CENTRO, GOIÂNIA - GO - CEP: 74403-100 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio de seu Advogado 

CLAUDINO BORTOLANZA, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos vinculados 

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

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado, bem como da concessão da Tutela Provisória de Urgência 

deferida (em anexo). DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 04/12/2018 

Hora: 14:20 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes 

deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. BARRA DO GARÇAS, 26 de outubro de 

2018. RODRIGO ADRIANO DEMÉTRIO (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 
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ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001805-49.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARCIA DA SILVA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYKE BRENDON BORGES OAB - MT0021498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE PIMENTA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para 30/11/2018 Hora: 15:00 (horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000166-93.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

YURI LUIZ DA SILVA E SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO SALES JUNIOR OAB - MT0011111A (ADVOGADO(A))

IGOR FERNANDO PORTELA SALES OAB - MT25098/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA OAB - BA0022772A 

(ADVOGADO(A))

JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ OAB - SP203012 (ADVOGADO(A))

RAPHAELA VITORIA DIAS TABOZA OAB - SP369573 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES, para comparecerem à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos vinculados 

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

Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - 

Juizado Especial de Barra do Garças Data: 10/12/2018 Hora: 15:40 

(Horario de Cuiabá). ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as 

partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores 

Públicos, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001803-16.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WANAIR FRANCISCA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIO TEIXEIRA SANTOS OAB - MT24331/O (ADVOGADO(A))

OZAIR SILVA PROTO OAB - MT0004571S-A (ADVOGADO(A))

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para 10/12/2018 Hora: 16:20 (horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001501-50.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES, para comparecerem à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos vinculados 

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

Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - 

Juizado Especial de Barra do Garças Data: 10/12/2018 Hora: 16:40 

(Horario de Cuiaba). ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as 

partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores 

Públicos, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001885-13.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDO FERREIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUARES BATISTA MACHADO OAB - MT0020185A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

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

DIREITO FERNANDO DA FONSECA MELO PROCESSO n. 

1001885-13.2018.8.11.0004 Valor da causa: $10,000.00 ESPÉCIE: 

[TELEFONIA, ASSINATURA BÁSICA MENSAL, COBRANÇA INDEVIDA DE 

LIGAÇÕES, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PETIÇÃO (241) POLO 

ATIVO: Nome: ORIVALDO FERREIRA DE CARVALHO Endereço: Rua P20, 

S/N, Joao rocha, PONTAL DO ARAGUAIA - MT - CEP: 78698-000 POLO 

PASSIVO: Nome: CLARO S.A. Endereço: RUA HENRI DUNANT, 780, - ATÉ 

817/818, SANTO AMARO, SÃO PAULO - SP - CEP: 04709-110 A presente, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

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

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento, BEM COMO DA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA DEFERIDA. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 10/12/2018 

Hora: 17:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. BARRA DO GARÇAS, 26 de outubro de 2018. 

RODRIGO ADRIANO DEMÉTRIO (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 
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ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000908-55.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE RODRIGUES BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSMARI ARENA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para comparecer à audiência 

de instrução e julgamento designada conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução Sala: 

INSTRUÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 09/11/2018 

Hora: 07:00 (Horário de Cuiaba). ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 

1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, 

devidamente intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo 

justificado, será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento 

(art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de 

desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

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

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012781-64.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA FARIAS BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO(A))

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR OAB - MT0020394A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE GOMES DE MORAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES para comparecerem à audiência de instrução e 

julgamento designada conforme despacho e documentos vinculados 

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

Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução Sala: INSTRUÇÃO - 

Juizado Especial de Barra do Garças Data: 09/11/2018 Hora: 07:45 

(Horario de Cuiabá). ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, devidamente 

intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo justificado, será 

conduzida e responderá pelas despesas do adiamento (art. 455, § 5º do 

CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o 

mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 

(cinco) dias antes da audiência. 3. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC).

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 8010450-75.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JURACY PINTO RIBEIRO - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN GONCALVES LINO DE OLIVEIRA OAB - MT0020511A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEDERSON LOPES DA COSTA (EMBARGADO)

ADAILTO LOPES DE SOUZA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

POLIANA OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0014467A-O (ADVOGADO(A))

FABIOLLA PARREIRA ALMEIDA OAB - MT0020976A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOANA D ARC TARGA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES para comparecerem à audiência de instrução e 

julgamento designada conforme despacho e documentos vinculados 

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

Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução Sala: INSTRUÇÃO - 

Juizado Especial de Barra do Garças Data: 09/11/2018 Hora: 08:30 

(Horário de Cuiaba). ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, devidamente 

intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo justificado, será 

conduzida e responderá pelas despesas do adiamento (art. 455, § 5º do 

CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o 

mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 

(cinco) dias antes da audiência. 3. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC).

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 267924 Nr: 17961-66.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rita Costa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dayane Borges Santiago - 

OAB:22812

 DECISÃOCódigo: 267924 Vistos.Trata-se de Termo Circunstancial de 

Ocorrência instaurado em desfavor de Rita Costa Silva e Jeferson Ribeiro 

Evangelista com o fito de apurar a eventual prática do crime de ameaça 

(art. 147 do CP) cometido em face de Maria José Pereira Gonçalves, em 

14.10.2017.Aprioristicamente, impende relevar que a legitimidade da ação 

penal está diretamente vinculada à supressão das balizas axiológicas do 

Direito Penal. Dessarte, o imenso custo do processo e as diversas penas 

processuais que ele contém devem estar com espeque no seu caráter 

fragmentário, que enseja a preeminente justa causa como premissa da 

ação penal. Haure-se nos autos que as apurações sobre os pretensos 

delitos em voga não galgaram se quer a probabilidade mínima que exige em 

uma justa causa penal, sendo salutar evitar um dispêndio estatal e, 

consequentemente, um ônus processual demasiado a um questionável 

autor dos fatos.À guisa que inexiste uma “lide” penal deflagrada nos 

autos, visto que ao menos uma relação processual foi constituída, não há 

se falar em extinção de punibilidade ou, em um melhor juízo, rejeição da 

pretensão acusatória, tendo em vista que o próprio titular da ação penal, 

douto parquet, não só deixou de exercer seu ius agendi, quanto pugnou 

pelo arquivamento dos autos em tela.Isto posto, por absoluta ausência de 
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provas no caderno investigativo em discussão e com esteio na inteligência 

inferida do art. 386, incisos II c/c o IV, do Diploma Processual Penal jungido 

ao art. 92, da Lei 9.099/1995, DEFIRO a cota ministerial encartada aos 

autos, DETERMINANDO desde já o seu ARQUIVAMENTO, devendo a 

secretaria do juizado proceder às baixas e anotações necessárias, o que 

somente poderá ocorrer após o trânsito em julgado desta decisão, 

inclusive no que toca ao arquivamento em si, observando-se o disposto no 

art. 18 do CPP.Expeça-se o necessário.Intime-se.Cumpra-se.Notifique-se o 

Ministério Público. Barra do Garças - MT, 27 de setembro de 2018. 

FERNANDO DA FONSECA MELO Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 231180 Nr: 9890-12.2016.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hiago Alves Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Cesar Simões de Faria 

- OAB:21760/MT

 SENTENÇA

Código: 231180

Vistos.

1. Trata-se de Termo Circunstanciado de Ocorrência instaurado em 

desfavor de Hiago Alves Resende, visando apurar a eventual prática do 

crime de direção de veículo automotor sem a devida permissão ou 

habilitação (art. 309 do CTB), fatos ocorridos em 10 de julho de 2016.

 Em síntese é o relato essencial.

 Fundamento. Decido.

 2. Inicialmente, insta trazer à baila que o delito em apreço tem por 

quantidade máxima pena de 01 (um) ano, o que por disposição do Código 

Penal, art. 109, inciso VI, disporá para a cognição o lapso prescricional de 

04 (quatro) anos. Com efeito, o predito códex dispõe mais a frente, 

exatamente no art. 115, que o instituto da prescrição reduz-se pela 

metade quando o agente infrator dispuser na época do fato idade inferior 

a 21 (vinte e um) anos, o que por consectário totaliza em 02 (dois) anos o 

prazo para a declaração do instituto prescricional.

3. Neste diapasão, coadunando com a premissa alhures mencionada, 

faz-se imperioso registrar que descortina-se com mero embasamento na 

data da ocorrência, que o período contemplado por lei para acionar o 

Poder Judiciário ensejando ao Estado o exercício do ius puniendi está 

extrapolado, desta forma, o caderno investigativo sinaliza acerca da 

imprescindibilidade da recognição do instituto prescricional, o que por 

consequência impõe à declaração do marco final da punibilidade.

4. Isto posto e observando o art. 92 da Lei 9.099/1995, DECLARO, extinta 

a punibilidade do fato sub judice com fulcro na inteligência extraída do art. 

107, IV c/c art. 109, inciso V, aliado ao art. 115 do Código Penal.

5. Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

 6. Sem custas, em conformidade com os artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/1995.

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

Barra do Garças-MT, 01 de outubro de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 214999 Nr: 12463-57.2015.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAdS, APA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrey da Silva Carvalho - 

OAB:MT 15.748, ISABELLE DE BAPTISTA - OAB:19.065, Josias Alves 

Vitor Trindade - OAB:MT 16.506, Kátia Gobatti Calça - OAB:MT 

13.745, Larissa Lauda Burmann - OAB:MT 18476, Sandra Negri - 

OAB:MT 18472-B, Thaísa Maria Rodrigues Held - OAB:MT 14.478, 

Valdeir Ribeiro de Jesus - OAB:MT-15269-A

 DECISÃO

Código: 214999

Vistos, etc.

1. Observando o despacho de fl. 93, verifico que ocorreu erro material, 

uma vez que a data aprazada para a concretização do ato é feriado 

nacional, impossibilitando a materialização do mesmo, nestas razões, com 

fulcro no art. 494, I, do Diploma Processual Civil, bem como atento à 

inteligência extraída do art. 3º do Código Processual Penal jungido com art. 

92 da Lei 9.099/1995, retifico a predita deliberação devendo constar da 

seguinte maneira:

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 28/11/2018, cuja 

realização será às 13h45min/MT, devendo a secretaria proceder à 

intimação das partes, bem como das testemunhas arroladas.

Barra do Garças- MT, 26 de setembro de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 288070 Nr: 11897-06.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altair Borges de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que procedo a intimação da vítima CÂNDIDA SOUZA 

WOICIECHOSKI, na pessoa da sua advogada Drª Izadora Lopes Nogueira 

Reis para comparecer a audiência preliminar designada para o dia 29 de 

novembro de 2018, às 14h45min (horário de Cuiabá-MT).Eu, ______ 

Marcenilda da Silva Faria, estagiária, quem digito e assino.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000645-23.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE SOARES NOGUEIRA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO BARROS CAMARA OAB - MT0019055A (ADVOGADO(A))

AILTON BARBOSA DA SILVA OAB - MT0018490A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) conforme o art. 183 do CPC, tendo sido 

manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda 

parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a 

decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência 

de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se 

falar em preparo vez que a recorrente tem sua isenção garantida 

conforme § 1° do art. 1.007 do códex processual civil, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu feito devolutivo. 2- Tendo em vista que a 

parte recorrida já apresentou contrarrazões aos autos, remetam-se os 

autos a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001638-66.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON PEDRO SIMEAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 
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admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste e, uma vez ultrapassado o prazo para a juntada 

das contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012506-18.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON SOARES ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002024-96.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KLEDINA GOMES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO FRANCISCO GOUVEIA DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISABETH MARTINS FERREIRA OAB - GO12963 (ADVOGADO(A))

ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA OAB - MT17166/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001978-10.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO CAETANO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001308-69.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEAMES LEANDRO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000224-33.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

VALDEMAR DE OLIVEIRA ALVES (REQUERENTE)

DEON NUNES DA PURIFICACAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA VENTURINE ESTEVES OAB - MT0021977A (ADVOGADO(A))

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. G. DE MORAES - ME (REQUERIDO)

R-4 COMUNICACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR OAB - MT0011785A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000491-68.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOANICE ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012214-33.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ORCENY LEONEL VILELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT0015821A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010939-15.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JEREMIAS DA SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL MULLER CABRAL DE ARAUJO OAB - MT0021101A 

(ADVOGADO(A))

ADRIEL DE CAMPOS SILVEIRA OAB - MT0020020A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000331-43.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MM VEICULOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEVER CARMO SILVA NETO OAB - MT24084/O-O (ADVOGADO(A))

CARLOS YVANHOE BRAGA MOURA OAB - MT25327/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S 

(ADVOGADO(A))

VINICIUS MAURICIO ALMEIDA OAB - MT0010445A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000204-08.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAMES LEY TEIXEIRA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENI DE SOUSA TEIXEIRA OAB - MT24375/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001983-32.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CINTHIA VIEIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAIHATSU IND E COM DE MOVEIS E APARELHOS ELETRICOS LTDA 

(REQUERIDO)

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA CASANOVA CAVALLO OAB - SP125734 

(ADVOGADO(A))
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NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo, tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Uma vez ultrapassado o prazo para a juntada das 

contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010876-87.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO MODESTO CANDIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO CARVALHO DE FREITAS OAB - GO17934 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DA COSTA RIBEIRO OAB - PR20300 (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento voluntário da condenação, 

razão pela qual o advogado da parte autora requer a transferência do 

numerário para conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012195-27.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNIS MACHADO DA SILVEIRA OAB - MT0005752A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento voluntário da condenação, 

razão pela qual o advogado da parte autora requer a transferência do 

numerário para conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000899-59.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA REGINA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLIEN CODE SISTEMAS E SOFTWARE LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento voluntário da condenação, 

razão pela qual o advogado da parte autora requer a transferência do 

numerário para conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011403-39.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO PINTO CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL GONCALVES DOS REIS OAB - MT0020062A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento voluntário da condenação, 

razão pela qual o advogado da parte autora requer a transferência do 

numerário para conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001790-80.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIVALDO CARVALHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZEZIVALDO RIBEIRO DE SOUZA (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- A ação monitória possui rito específico, regido pelo artigo 700 e 

seguintes do CPC, cuja concatenação de atos é incompatível com a liturgia 

do Juizado Especial, de tal sorte que o intento da parte autora não é digno 

de albergamento nesta justiça especializada. 2- Isto posto, INDEFIRO a 

inicial, o que faço com esteio na inteligência do artigo 51, II, da Lei 

9.099/95, não implicando esta sentença em óbice na nova propositura da 

demanda, caso devidamente comprovada sua pertinência para trâmite na 

via ora eleita. 3- Sem custas ou condenação em honorários advocatícios 

(artigo 55 da Lei nº 9.099/1995). 4- P.R.I. 6- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001878-21.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO DANIEL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATASHA CYNTHIA CANDIDA PEREIRA OAB - MT23329/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLENE MARIA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de ação proposta contra consumidor residente em 

município situado em área não abrangida por esta comarca, de tal sorte 

que este juiz não é competente para apreciar a causa. Com efeito, mesmo 

sem grafar a narrativa dos fatos, existem indícios de que há relação 

consumerista entre os contendores, sendo que este magistrado 

compreende ser a relação jurídica em apreço regulada pelo CDC, tendo em 

vista o disposto no seu artigo 2º, devendo a situação ser regida pelo 

disposto no artigo 101, I, do aludido diploma, aliás, esta tem sido a 

orientação do Superior Tribunal de Justiça, v.g.: “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO. 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. - Em se tratando 

de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode 

ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do 

consumidor. - Agravo não provido”. (STJ, AgRg no CC 127626/DF 

AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA 2013/0098110-0, 

Dje 17/06/2013) “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. COMPE-TÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

DOMI-CÍLIO DO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA 

COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. A Corte de origem 

decidiu de acordo com jurisprudência do STJ, no sentido de que, em se 

tratando de matéria de consumo, a competência é o domicílio do 

consumidor. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental não 

provido”. (STJ, AgRg no REsp 1319067/DF AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL 2012/0075833-7, Dje 27/11/2012). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA. 1.O foro competente para processar e julgar a ação que 

verse sobre relação de consumo é aquele no qual o consumidor é 

domiciliado. Trata-se, no caso, de competência absoluta, passível de ser 

reconhecida de ofício. 2.Agravo desprovido”. (TJ-DF - AGI: 

20130020285130 DF 0029456-72.2013.8.07.0000, Relator: ANTONINHO 

LOPES, Data de Julgamento: 04/06/2014, 4ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 14/08/2014 . Pág.: 74) 2. Registre-se que a 

cláusula de eleição de foro diversa do domicílio do consumidor é nula de 

pleno direito, não prevalecendo em situações desta natureza, assim já se 

manifestou nossos tribunais por diversas vezes, c.f.: “EMENTA: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ELEIÇÃO DE FORO 

DIVERSO DO CONSUMIDOR - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - CLÁUSULA 

ABUSIVA - PROCEDÊNCIA. A cláusula de eleição de foro diversa da do 

domicílio do consumidor é abusiva, por lhe causar dificuldade em se 

defender, podendo o juiz declinar da competência de ofício, por se tratar 

d e  i n c o m p e t ê n c i a  a b s o l u t a ” .  ( T J - M G  3 0 8 7 8 6 3  M G 

2.0000.00.308786-3/000(1), Relator: ALVIMAR DE ÁVILA, Data de 

Julgamento: 28/06/2000, Data de Publicação: 26/09/2000) “PROCESSO 

CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

RECONHECIMENTO EX OFFICIO. FORO DE ELEIÇÃO SE IDENTIFICA COM O 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. 

PROPOSITURA DA AÇÃO EM FORO DIVERSO. 1. NOS CASOS EM QUE A 

RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL CARACTERIZA VERDADEIRA 

RELAÇÃO DE CONSUMO, RESTA APLICÁVEL AO CASO AS DISPOSIÇÕES 

INSERTAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NESSE TOCANTE, 

O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU ENTENDIMENTO 

NO SENTIDO DE QUE O CRITÉRIO PARA DETERMINAÇÃO DE 

COMPETÊNCIA DO FORO NAS AÇÕES DE CONSUMO É DE ORDEM 

PÚBLICA, CARACTERIZANDO VERDADEIRA COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

PRECEDENTES. 2. RESTANDO FIRMADO O CARÁTER ABSOLUTO, 

DESNECESSÁRIA A PROVOCAÇÃO DA P ARTE PARA QUE SEJA 

DECLARADA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, O QUE AUTORIZA O 

RECONHECIMENTO EX OFFICIO PELO JULGADOR. 3. EM QUE PESE A 

POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL, A FIM 

DE VIABILIZAR A DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR, TAL 

PRINCÍPIO NÃO AUTORIZA A PROPOSITURA DA DEMANDA EM FORO 

ESTRANHO ÀS P ARTES, SEM QUE SE VISLUMBRE QUALQUER 

BENEFÍCIO AO CONSUMIDOR. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO 

P R O V I D O ” .  ( T J - D F  -  A G :  9 3 2 7 0 2 0 1 0 8 0 7 0 0 0 0  D F 

0000932-70.2010.807.0000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Data de 

Julgamento: 25/03/2010, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/04/2010, 

DJ-e Pág. 63) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ENTIDADE 

FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. APLICAÇÃO DO CDC. CLÁUSULA 

DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. I - APLICA-SE O CDC ÀS RELAÇÕES 

ESTABELECIDAS ENTRE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E SEUS 

COOPERADOS, DESTINATÁRIOS FINAIS DO SERVIÇO. SÚMULA 321 DO E. 

STJ. II - É NULA A CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO DIVERSO DO 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR, P ARTE HIPOSSUFICIENTE NA RELAÇÃO DE 

CONSUMO, CAUSANDO-LHE DIFICULDADE À SUA DEFESA EM JUÍZO. 

ART. 6º, INC. VIII, DO CDC E ART. 112, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. III - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO”. (TJ-DF - AI: 

15426720128070000 DF 0001542-67.2012.807.0000, Relator: VERA 

ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/03/2012, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: 15/03/2012, DJ-e Pág. 169) 3. Isto posto, INDEFIRO a inicial, o 

que faço com esteio na inteligência do artigo 51, III da Lei nº 9.099/1995, 

declarando extinto o processo sem julgamento de mérito. 4. Sem custas ou 

condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 9.099/1995). 

5. P.R. I. 6. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001360-65.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE KARLA BRITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, com ou sem elas, remeta-se os 

autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001320-83.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIRA LELIS DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010148-46.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO PEREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOARES E LISBOA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA NUNES DA SILVA OAB - MT18272/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000705-93.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA DOS SANTOS MANCIOLLI DEMELAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA OAB - MT0013284A (ADVOGADO(A))

DANIEL DE OLIVEIRA LITRAN OAB - MT18417/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001346-81.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO BORGES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012684-64.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANEZIA ELIAS ARANTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALLEX SANDRO MINGOTI REGO OAB - MT0015093A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLIMPORT - COMERCIO E EXPORTACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846/B-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento voluntário da condenação, 

razão pela qual o advogado da parte autora requer a transferência do 

numerário para conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012638-75.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVANE CAMPOS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOGARÇAS - COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO MUNIZ FEITOSA OAB - GO0031342A (ADVOGADO(A))

EURIPEDES ALVES FEITOSA OAB - GO0008314A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento voluntário da condenação, 

razão pela qual o advogado da parte autora requer a transferência do 

numerário para conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000308-34.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE BARBOSA SILVESTRINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Ab initio, cumpre esclarecer que a condenação em custas pela 

ausência do autor às audiências dos Juizados Especiais Cíveis tem 

natureza sancionatória, uma vez que movida a máquina judiciária para o 

desenvolvimento regular de uma ação judicial. Tutela-se, portanto, a 

prestação jurisdicional, o processo e suas finalidades. 2. A sanção 

prevista no artigo 51, inciso I e § 2º, da Lei 9.099/95 tem natureza 

processual reparatória fundada no fato de que, se o autor ausentou-se à 

audiência de conciliação, falta-lhe interesse processual no 

prosseguimento da ação, a não ser que prove motivo de força maior que o 

tenha impedido de estar presente à audiência, merecendo, portanto, que 

pague as custas do processo, sendo essa sanção apenas limitadora, de 

forma a não se permitir o desvio do legítimo interesse processual de quem 

realmente necessita da prestação jurisdicional. 3. Noutra vertente, a parte 

Requerente declarou não possuir condições financeiras para arcar com 

as custas condenatórias, contudo, optou por ingressar com demanda 

sendo representada por patrono constituído, ao invés de buscar auxílio 

junto à Defensoria Pública desta comarca, a qual antes mesmo de 

ingressar com as demandas, procedem à análise das condições 

econômicas das partes, deste modo, com esteio no artigo 5º da Lei nº 

1.060/1950, INDEFIRO o pedido e determino ao requerente, o recolhimento 

das custas processuais. 4. Intime-se. 5. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011872-90.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN HUGO DE CARVALHO MACHADO (EXEQUENTE)

TAMIRIS JESIELI DE CARVALHO MACHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLESSANDRA BLOSFELD AGUIAR OAB - MT0016133A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA AZEVEDO BRAZ OAB - RJ0208791A (ADVOGADO(A))

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento voluntário da condenação, 

razão pela qual o advogado da parte autora requer a transferência do 

numerário para conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001599-35.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CERAMICA SANTA VITORIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR MOURA DO NASCIMENTO OAB - MT19048/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine estejam presentes 

os requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que 

tange à probabilidade do direito, esta fica caracterizada pois a autora 

sustenta que no ano de 2014 um funcionário da ré lavrou o TOI de nº 

335362, sob a alegação de que os fios da unidade consumidora estavam 

invertidos. Entretanto, no ano de 2015 o autor recebeu fatura no valor de 

R$37.187,06 (trinta e sete mil, cento e oitenta e sete reais e seis 

centavos), ocorrendo posterior negativação de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Denota-se dos documentos colacionados, que 

referido valor é bem superior às faturas mensais pagas pela parte autora. 

Ressalta-se que a importância descrita refere-se a aplicação de uma multa 

imposta pela ré ante a constatação da suposta irregularidade. No que 

tange ao requisito do perigo de dano, este emerge circunstanciadamente 

pelo simples fato de que há na presente rusga elementos que evidenciam 

que houve a inscrição e manutenção indevida pela ré do nome da 

demandante nos órgãos de restrições ao crédito, causando gravames de 

ordem pessoal e moral a esta, pois trata-se de uma empresa que precisa 

utilizar seu nome para a realização de transações comerciais. O perigo da 

demora exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, cabendo destacar que a delonga na entrega da medida 

postulada poderá acarretar segundo dito alhures, prejuízos de ordem 
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financeira àquela. No que se refere ao fumus boni juris, este pode ser 

inferido, em tese, pelo direito já lesado da Requerente por conta da 

conduta da requerida, consoante explanação na vestibular. No tocante ao 

requisito da reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela satisfativa, 

porquanto numa eventual sucumbência da parte autora no litígio, a medida 

poderá se reverter faticamente ao status a quo ante que se encontrava na 

demanda, além de ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que 

vier a suportar com a aplicação da medida. 3- No que toca à inversão do 

ônus da prova, primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 

constitui-se em um sistema autônomo e próprio, sendo fonte primária para 

o intérprete, entretanto deverá ser interpretado em consonância com o 

disposto em nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda que de forma 

subsidiária, as disposições do CPC. Ocorre que o legislador ordinário não 

definiu o momento processual adequado para apreciação da inversão 

probante, competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até 

uma manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente 

tende a afirmar que o momento adequado é quando da sentença, ao 

passo que outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de 

instrução. 4- Em que pese os conteúdos díspares das correntes, 

compreendo que aludido instituto tem o seu momento de concretização 

influenciado pelo rito processual do processo, sendo que nos 

procedimentos ordinários o ideal é quando do saneamento do feito, por se 

tratar mais de uma regra de instrução, conforme previsto no artigo 357, III, 

do CPC, combinado com o disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, 

sendo de bom alvitre destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 

a jurisprudência se manifestava neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. 

DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de 

divergência pressupõe a existência de divergência de entendimentos 

entre Turmas do STJ a respeito da mesma questão de direito federal. 

Tratando-se de divergência a propósito de regra de direito processual 

(inversão do ônus da prova) não se exige que os fatos em causa no 

acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, mas apenas que 

divirjam as Turmas a propósito da interpretação do dispositivo de lei 

federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o acórdão recorrido 

considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do 

CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo 

legal como regra de instrução. Divergência configurada. 3. A regra de 

imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por 

pressuposto a identificação do responsável pelo produto defeituoso 

(fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do autor da ação, 

o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo ser identificado 

o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, 

art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto 

fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto 

defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou 

omissão do réu e o dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito 

da identidade do responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 

6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a decisão judicial que a 

determinar ser proferida "preferencialmente na fase de saneamento do 

processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia 

inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 

2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência a que se dá 

provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, 

SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 5- No que 

diz respeito aos processos em que inexiste a fase de saneamento, a 

semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto 

deve ser manejado quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas 

hipóteses a regra da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as 

provas já produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor 

caso saiba previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o 

que desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem 

contribuir ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas 

que se prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que 

as regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido?. (REsp 1125621/MG ? RECURSO 

ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 ? Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- Face ao exposto e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo initio litis a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido de excluir 

incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida restringe-se às 

dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- Visando o 

resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao SPC e 

SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- Designe-se audiência de conciliação e proceda à 

citação pessoal de parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, 

da LJESP, para comparecimento à audiência (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14-Expeça-se o 

necessário. 15-Cumpra-se.

Sentença
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000953-25.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JARMES CRISPIM BARBOSA (REQUERENTE)

TRANSPORTADORA AGROBRASIL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIDAQUE LUIZ NETO OAB - MT0003252A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA OAB - RJ0160435A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência onde o 

autor foi intimado para juntar aos autos a certidão simplificada da junta 

comercial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Conforme certificado, decorreu o prazo e o autor quedou-se inerte. 

2. Pois bem, a determinação para apresentação da certidão simplificada da 

junta comercial, não envolve somente questões referentes aos requisitos 

dos arts. 319 e 320 do CPC, mas também, para que seja possível aferir a 

competência da unidade judiciária, uma vez que para o juiz da demanda, a 

ausência da certidão em tela impede seja aferida a competência territorial 

daquele juízo para processar e julgar a presente ação, nos termos do 

parágrafo único do art. 53, do CPC, motivo porque oportunizou à parte, a 

possibilidade de emenda à inicial, sob pena de indeferimento. 3. Trata-se, 

portanto, de conduta processual que ofende o Princípio da Celeridade 

Processual, que não pode e não deve ser mitigado, ficando à mercê da 

parte que deixa de atender ao ônus processual de instruir a inicial com os 

documentos essenciais ao deslinde da causa. 4. Deste modo, se o autor é 

devidamente intimado por meio de patrono constituído para emendar a 

inicial e não atende tal determinação, a petição inicial deve ser indeferida, 

consoante entendimento pacificado no âmbito dos Tribunais de Justiça: 

ATENDIMENTO AOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART.355 DO CPC 

-AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - NÃO OCORRÊNCIA 

-INDEFERIMENTO DA INICIAL - POSSIBILIDADE - JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL 

-INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO - REQUISITOS LEGAIS - NÃO 

OBSERVÂNCIA - INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE EMENDA 

- CABIMENTO. Não há que se falar em ausência de interesse processual 

do autor, quando atendidos os requisitos previstos no art. 355 do CPC, 

direito este que não pode ser afastado pelo ajuizamento de ação anterior, 

para exibição de contrato diverso daquele pretendido na presente ação, 

em face do direito pleno de acesso ao Judiciário garantido pelo art. 5º, 

XXXV da CF/88. Muito embora se repute exacerbada a exigência de 

emenda à petição inicial, para a juntada de comprovante de residência da 

parte autora e original do instrumento de procuração atualizado, quando 

inexiste qualquer exigência legal neste sentido, não há dúvidas de que o 

instrumento apresentado deve conter os requisitos mínimos elencados na 

lei, o que não foi observado no caso dos autos. (TJ-MG - AC: 

10707140092263001 MG , Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 

21/07/2015, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

23/07/2015) APELAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO 

CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.SENTENÇA MANTIDA. Não atendida a determinação de emenda à 

inicial ou apresentado o recurso cabível a tempo e modo, é de ser julgado 

extinto o feito, sem resolução de mérito, de acordo com o disposto nos 

artigos284, parágrafo único, e 267, I, ambos do Código de Processo Civil. 

(TJ-AM - APL: 02464669720118040001 AM 0246466-97.2011.8.04.0001, 

Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 

26/08/2013, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2013) 5. 

Face às considerações aduzidas, uma vez que a inicial de ação não 

satisfez ao requisito de admissibilidade, consoante propugna o artigo 319 

e 320 do CPC, INDEFIRO a inicial, o que faço com espeque no art. 330, IV, 

do CPC, declarando EXTINTO o processo sem julgamento do seu mérito, 

consoante os termos do art. 485, I, do Digesto Processual Civil. 6. Sem 

condenação em honorários advocatícios ou custas. 7. Publique-se, 

registre-se, intime-se 8. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001561-23.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SERRA AZUL PLAZA HOTEL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PAULO GONSALVES DE RESENDE OAB - MT6272/O-O 

(ADVOGADO(A))

BRUNA CHRISTICHINI OLIVEIRA OAB - MT23562/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA DA SILVA RODRIGUES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de execução de sentença homologatória c/c 

pedido liminar de despejo ajuizada por SERRA AZUL PLAZA HOTEL 

LTDA-ME, pessoa jurídica, representada por ATA MOHAMAD HASAN 

LAYMOUN, em desfavor de PONTOCOM TELEINFORMÁTICA, aduzindo 

que pretende reaver o imóvel, visto a ré não ter cumprido com o pactuado 

de desocupar o bem até a data de 30 de junho de 2018 e efetuar o 

pagamento da importância de R$ 13.000,00 (treze mil reais) relativos aos 

aluguéis atrasados. 2. Todavia, na explanação constante na vestibular 

não ficou evidenciado o uso próprio, pois o referido imóvel é sala 

comercial, restando claro, conforme descrito em negrito na página 03 da 

exordial que “a exequente esse encontra em total prejuízo com este 

imóvel, pois além de não ter recebido os valores atrasados, está perdendo 

a oportunidade de alugar a sala para outras pessoas interessadas, já que 

a executada não desocupa o imóvel”. Assim sendo, resta patente a 

incompetência deste Juizado, haja vista que é pacifico na jurisprudência 

prática o entendimento de que em se tratando de imóvel comercial esta 

justiça especializada não é competente para proferir julgamentos a 

respeito da mesma, senão vejamos: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

DESPEJO. LOCAÇÃO COMERCIAL. DESPEJO QUE SE EVIDENCIA 

MOTIVADO POR FALTA DE PAGAMENTO. INCOMPETÊNCIA DO JEC. 

Incompetência do JEC para julgamento de ação de despejo que não seja 

exclusivamente a locação residencial de que fala o art. 47, III, da Lei do 

Inquilinato. Aplicação do Enunciado 04 do FONAJE: "Nos Juizados 

Especiais só se admite a ação de despejo prevista no art. 47, III, da Lei nº 

8.245/91."EXTINÇÃO DE OFÍCIO. (Recurso Cível Nº 71003066495, Terceira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, 

Julgado... (TJ-RS - Recurso Cível: 71003066495 RS, Relator: Fabio Vieira 

Heerdt, Data de Julgamento: 28/07/2011, Terceira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/08/2011) JUIZADOS 

ESPECIAIS. DESPEJO PARA USO PRÓPRIO E POR FALTA DE 

PAGAMENTO. LOCAÇÃO COMERCIAL. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO. 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 1 - DE CONFORMIDADE COM O INCISO III, DO ARTIGO 3º, DA 

LEI Nº 9.099/95, O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL SÓ TEM COMPETÊNCIA 

PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO DE DESPEJO PARA USO PRÓPRIO. 

O DESPEJO PARA USO PRÓPRIO É INSTITUTO ATINENTE APENAS À 

LOCAÇÃO RESIDENCIAL, NÃO SE APLICANDO À LOCAÇÃO COMERCIAL. 

2 - OS JUIZADOS ESPECIAIS SÓ CONHECEM DE PEDIDO DE DESPEJO 

PARA USO PRÓPRIO, SENDO INCOMPETENTE PARA PROCESSAR E 

JULGAR AÇÃO DE DESPEJO DE IMÓVEL COMERCIAL E POR FALTA DE 

PAGAMENTO. 3 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-DF - ACJ: 

20120710273048 DF 0027304-64.2012.8.07.0007, Relator: LEANDRO 

BORGES DE FIGUEIREDO, Data de Julgamento: 30/07/2013, 1ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 06/08/2013 . Pág.: 427) 3. Corroborando 

com este entendimento, temos o enunciado 04 do FONAJE, que prevê a 

alusão de somente ser factível a ação de despejo para uso próprio em 

uma das causas elencadas no art. 47, III, da Lei de Locação, v.g: 

“ENUNCIADO 4 – Nos Juizados Especiais só se admite a ação de despejo 

prevista no art. 47, inciso III, da Lei 8.245/1991.” 4. Ex positis e tendo em 

vista que não restou demonstrado à caracterização do uso próprio, 

prevista no art. 3°, III da Lei 9.099/1955, INDEFIRO a proêmial, por 

conseqüência, JULGO EXTINTO o processo sem julgamento de mérito, o 

que faço com supedâneo no artigo 51, II, da lei alhures grafada. 5. 

Publique-se. 6. Registre-se. 7. Intime-se. 8. Transitado em julgado, 

certifique-se e arquive-se os autos, com as providências necessárias. 9. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001809-86.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE FERREIRA DE CARVALHO FREITAS - ME (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRACILDA PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular 

está devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo 

atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos 

preconizados pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso 

de se aplicar o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a 

presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. 

Inicialmente, consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que 

a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, 

DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação 

pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral 

pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da execução 

por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, 

c/c o art. 925, ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento 

da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente 

promova a conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line 

colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio 

de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001871-29.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO DANIEL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATASHA CYNTHIA CANDIDA PEREIRA OAB - MT23329/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO LUCAS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de ação proposta contra consumidor residente em 

município situado em área não abrangida por esta comarca, de tal sorte 

que este juiz não é competente para apreciar a causa. Com efeito, mesmo 

sem grafar a narrativa dos fatos, existem indícios de que há relação 

consumerista entre os contendores, sendo que este magistrado 

compreende ser a relação jurídica em apreço regulada pelo CDC, tendo em 

vista o disposto no seu artigo 2º, devendo a situação ser regida pelo 

disposto no artigo 101, I, do aludido diploma, aliás, esta tem sido a 

orientação do Superior Tribunal de Justiça, v.g.: “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO. 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. - Em se tratando 

de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode 

ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do 

consumidor. - Agravo não provido”. (STJ, AgRg no CC 127626/DF 

AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA 2013/0098110-0, 

Dje 17/06/2013) “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. COMPE-TÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

DOMI-CÍLIO DO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA 

COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. A Corte de origem 

decidiu de acordo com jurisprudência do STJ, no sentido de que, em se 

tratando de matéria de consumo, a competência é o domicílio do 

consumidor. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental não 

provido”. (STJ, AgRg no REsp 1319067/DF AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL 2012/0075833-7, Dje 27/11/2012). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA. 1.O foro competente para processar e julgar a ação que 

verse sobre relação de consumo é aquele no qual o consumidor é 

domiciliado. Trata-se, no caso, de competência absoluta, passível de ser 

reconhecida de ofício. 2.Agravo desprovido”. (TJ-DF - AGI: 

20130020285130 DF 0029456-72.2013.8.07.0000, Relator: ANTONINHO 

LOPES, Data de Julgamento: 04/06/2014, 4ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 14/08/2014 . Pág.: 74) 2. Registre-se que a 

cláusula de eleição de foro diversa do domicílio do consumidor é nula de 

pleno direito, não prevalecendo em situações desta natureza, assim já se 

manifestou nossos tribunais por diversas vezes, c.f.: “EMENTA: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ELEIÇÃO DE FORO 

DIVERSO DO CONSUMIDOR - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - CLÁUSULA 

ABUSIVA - PROCEDÊNCIA. A cláusula de eleição de foro diversa da do 

domicílio do consumidor é abusiva, por lhe causar dificuldade em se 

defender, podendo o juiz declinar da competência de ofício, por se tratar 

d e  i n c o m p e t ê n c i a  a b s o l u t a ” .  ( T J - M G  3 0 8 7 8 6 3  M G 

2.0000.00.308786-3/000(1), Relator: ALVIMAR DE ÁVILA, Data de 

Julgamento: 28/06/2000, Data de Publicação: 26/09/2000) “PROCESSO 

CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

RECONHECIMENTO EX OFFICIO. FORO DE ELEIÇÃO SE IDENTIFICA COM O 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. 

PROPOSITURA DA AÇÃO EM FORO DIVERSO. 1. NOS CASOS EM QUE A 

RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL CARACTERIZA VERDADEIRA 

RELAÇÃO DE CONSUMO, RESTA APLICÁVEL AO CASO AS DISPOSIÇÕES 

INSERTAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NESSE TOCANTE, 

O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU ENTENDIMENTO 

NO SENTIDO DE QUE O CRITÉRIO PARA DETERMINAÇÃO DE 

COMPETÊNCIA DO FORO NAS AÇÕES DE CONSUMO É DE ORDEM 

PÚBLICA, CARACTERIZANDO VERDADEIRA COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

PRECEDENTES. 2. RESTANDO FIRMADO O CARÁTER ABSOLUTO, 

DESNECESSÁRIA A PROVOCAÇÃO DA P ARTE PARA QUE SEJA 

DECLARADA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, O QUE AUTORIZA O 

RECONHECIMENTO EX OFFICIO PELO JULGADOR. 3. EM QUE PESE A 

POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL, A FIM 

DE VIABILIZAR A DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR, TAL 

PRINCÍPIO NÃO AUTORIZA A PROPOSITURA DA DEMANDA EM FORO 

ESTRANHO ÀS P ARTES, SEM QUE SE VISLUMBRE QUALQUER 

BENEFÍCIO AO CONSUMIDOR. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO 

P R O V I D O ” .  ( T J - D F  -  A G :  9 3 2 7 0 2 0 1 0 8 0 7 0 0 0 0  D F 

0000932-70.2010.807.0000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Data de 

Julgamento: 25/03/2010, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/04/2010, 

DJ-e Pág. 63) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ENTIDADE 

FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. APLICAÇÃO DO CDC. CLÁUSULA 

DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. I - APLICA-SE O CDC ÀS RELAÇÕES 

ESTABELECIDAS ENTRE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E SEUS 

COOPERADOS, DESTINATÁRIOS FINAIS DO SERVIÇO. SÚMULA 321 DO E. 

STJ. II - É NULA A CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO DIVERSO DO 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR, P ARTE HIPOSSUFICIENTE NA RELAÇÃO DE 

CONSUMO, CAUSANDO-LHE DIFICULDADE À SUA DEFESA EM JUÍZO. 

ART. 6º, INC. VIII, DO CDC E ART. 112, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. III - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO”. (TJ-DF - AI: 

15426720128070000 DF 0001542-67.2012.807.0000, Relator: VERA 

ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/03/2012, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: 15/03/2012, DJ-e Pág. 169) 3. Isto posto, INDEFIRO a inicial, o 

que faço com esteio na inteligência do artigo 51, III da Lei nº 9.099/1995, 

declarando extinto o processo sem julgamento de mérito. 4. Sem custas ou 

condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 9.099/1995). 

5. P.R. I. 6. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001870-44.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO DANIEL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATASHA CYNTHIA CANDIDA PEREIRA OAB - MT23329/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILANIA ROSA ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de ação proposta contra consumidor residente em 

município situado em área não abrangida por esta comarca, de tal sorte 

que este juiz não é competente para apreciar a causa. Com efeito, mesmo 

sem grafar a narrativa dos fatos, existem indícios de que há relação 

consumerista entre os contendores, sendo que este magistrado 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036829/10/2018 Página 109 de 998



compreende ser a relação jurídica em apreço regulada pelo CDC, tendo em 

vista o disposto no seu artigo 2º, devendo a situação ser regida pelo 

disposto no artigo 101, I, do aludido diploma, aliás, esta tem sido a 

orientação do Superior Tribunal de Justiça, v.g.: “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO. 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. - Em se tratando 

de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode 

ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do 

consumidor. - Agravo não provido”. (STJ, AgRg no CC 127626/DF 

AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA 2013/0098110-0, 

Dje 17/06/2013) “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. COMPE-TÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

DOMI-CÍLIO DO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA 

COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. A Corte de origem 

decidiu de acordo com jurisprudência do STJ, no sentido de que, em se 

tratando de matéria de consumo, a competência é o domicílio do 

consumidor. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental não 

provido”. (STJ, AgRg no REsp 1319067/DF AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL 2012/0075833-7, Dje 27/11/2012). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA. 1.O foro competente para processar e julgar a ação que 

verse sobre relação de consumo é aquele no qual o consumidor é 

domiciliado. Trata-se, no caso, de competência absoluta, passível de ser 

reconhecida de ofício. 2.Agravo desprovido”. (TJ-DF - AGI: 

20130020285130 DF 0029456-72.2013.8.07.0000, Relator: ANTONINHO 

LOPES, Data de Julgamento: 04/06/2014, 4ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 14/08/2014 . Pág.: 74) 2. Registre-se que a 

cláusula de eleição de foro diversa do domicílio do consumidor é nula de 

pleno direito, não prevalecendo em situações desta natureza, assim já se 

manifestou nossos tribunais por diversas vezes, c.f.: “EMENTA: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ELEIÇÃO DE FORO 

DIVERSO DO CONSUMIDOR - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - CLÁUSULA 

ABUSIVA - PROCEDÊNCIA. A cláusula de eleição de foro diversa da do 

domicílio do consumidor é abusiva, por lhe causar dificuldade em se 

defender, podendo o juiz declinar da competência de ofício, por se tratar 

d e  i n c o m p e t ê n c i a  a b s o l u t a ” .  ( T J - M G  3 0 8 7 8 6 3  M G 

2.0000.00.308786-3/000(1), Relator: ALVIMAR DE ÁVILA, Data de 

Julgamento: 28/06/2000, Data de Publicação: 26/09/2000) “PROCESSO 

CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

RECONHECIMENTO EX OFFICIO. FORO DE ELEIÇÃO SE IDENTIFICA COM O 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. 

PROPOSITURA DA AÇÃO EM FORO DIVERSO. 1. NOS CASOS EM QUE A 

RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL CARACTERIZA VERDADEIRA 

RELAÇÃO DE CONSUMO, RESTA APLICÁVEL AO CASO AS DISPOSIÇÕES 

INSERTAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NESSE TOCANTE, 

O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU ENTENDIMENTO 

NO SENTIDO DE QUE O CRITÉRIO PARA DETERMINAÇÃO DE 

COMPETÊNCIA DO FORO NAS AÇÕES DE CONSUMO É DE ORDEM 

PÚBLICA, CARACTERIZANDO VERDADEIRA COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

PRECEDENTES. 2. RESTANDO FIRMADO O CARÁTER ABSOLUTO, 

DESNECESSÁRIA A PROVOCAÇÃO DA P ARTE PARA QUE SEJA 

DECLARADA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, O QUE AUTORIZA O 

RECONHECIMENTO EX OFFICIO PELO JULGADOR. 3. EM QUE PESE A 

POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL, A FIM 

DE VIABILIZAR A DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR, TAL 

PRINCÍPIO NÃO AUTORIZA A PROPOSITURA DA DEMANDA EM FORO 

ESTRANHO ÀS P ARTES, SEM QUE SE VISLUMBRE QUALQUER 

BENEFÍCIO AO CONSUMIDOR. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO 

P R O V I D O ” .  ( T J - D F  -  A G :  9 3 2 7 0 2 0 1 0 8 0 7 0 0 0 0  D F 

0000932-70.2010.807.0000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Data de 

Julgamento: 25/03/2010, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/04/2010, 

DJ-e Pág. 63) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ENTIDADE 

FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. APLICAÇÃO DO CDC. CLÁUSULA 

DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. I - APLICA-SE O CDC ÀS RELAÇÕES 

ESTABELECIDAS ENTRE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E SEUS 

COOPERADOS, DESTINATÁRIOS FINAIS DO SERVIÇO. SÚMULA 321 DO E. 

STJ. II - É NULA A CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO DIVERSO DO 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR, P ARTE HIPOSSUFICIENTE NA RELAÇÃO DE 

CONSUMO, CAUSANDO-LHE DIFICULDADE À SUA DEFESA EM JUÍZO. 

ART. 6º, INC. VIII, DO CDC E ART. 112, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. III - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO”. (TJ-DF - AI: 

15426720128070000 DF 0001542-67.2012.807.0000, Relator: VERA 

ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/03/2012, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: 15/03/2012, DJ-e Pág. 169) 3. Isto posto, INDEFIRO a inicial, o 

que faço com esteio na inteligência do artigo 51, III da Lei nº 9.099/1995, 

declarando extinto o processo sem julgamento de mérito. 4. Sem custas ou 

condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 9.099/1995). 

5. P.R. I. 6. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001869-59.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO DANIEL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATASHA CYNTHIA CANDIDA PEREIRA OAB - MT23329/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVANEIDE MORAIS PEREIRA BATISTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de ação proposta contra consumidor residente em 

município situado em área não abrangida por esta comarca, de tal sorte 

que este juiz não é competente para apreciar a causa. Com efeito, mesmo 

sem grafar a narrativa dos fatos, existem indícios de que há relação 

consumerista entre os contendores, sendo que este magistrado 

compreende ser a relação jurídica em apreço regulada pelo CDC, tendo em 

vista o disposto no seu artigo 2º, devendo a situação ser regida pelo 

disposto no artigo 101, I, do aludido diploma, aliás, esta tem sido a 

orientação do Superior Tribunal de Justiça, v.g.: “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO. 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. - Em se tratando 

de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode 

ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do 

consumidor. - Agravo não provido”. (STJ, AgRg no CC 127626/DF 

AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA 2013/0098110-0, 

Dje 17/06/2013) “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. COMPE-TÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

DOMI-CÍLIO DO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA 

COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. A Corte de origem 

decidiu de acordo com jurisprudência do STJ, no sentido de que, em se 

tratando de matéria de consumo, a competência é o domicílio do 

consumidor. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental não 

provido”. (STJ, AgRg no REsp 1319067/DF AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL 2012/0075833-7, Dje 27/11/2012). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA. 1.O foro competente para processar e julgar a ação que 

verse sobre relação de consumo é aquele no qual o consumidor é 

domiciliado. Trata-se, no caso, de competência absoluta, passível de ser 

reconhecida de ofício. 2.Agravo desprovido”. (TJ-DF - AGI: 

20130020285130 DF 0029456-72.2013.8.07.0000, Relator: ANTONINHO 

LOPES, Data de Julgamento: 04/06/2014, 4ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 14/08/2014 . Pág.: 74) 2. Registre-se que a 

cláusula de eleição de foro diversa do domicílio do consumidor é nula de 

pleno direito, não prevalecendo em situações desta natureza, assim já se 

manifestou nossos tribunais por diversas vezes, c.f.: “EMENTA: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ELEIÇÃO DE FORO 

DIVERSO DO CONSUMIDOR - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - CLÁUSULA 

ABUSIVA - PROCEDÊNCIA. A cláusula de eleição de foro diversa da do 

domicílio do consumidor é abusiva, por lhe causar dificuldade em se 

defender, podendo o juiz declinar da competência de ofício, por se tratar 

d e  i n c o m p e t ê n c i a  a b s o l u t a ” .  ( T J - M G  3 0 8 7 8 6 3  M G 

2.0000.00.308786-3/000(1), Relator: ALVIMAR DE ÁVILA, Data de 

Julgamento: 28/06/2000, Data de Publicação: 26/09/2000) “PROCESSO 

CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

RECONHECIMENTO EX OFFICIO. FORO DE ELEIÇÃO SE IDENTIFICA COM O 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. 

PROPOSITURA DA AÇÃO EM FORO DIVERSO. 1. NOS CASOS EM QUE A 

RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL CARACTERIZA VERDADEIRA 
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RELAÇÃO DE CONSUMO, RESTA APLICÁVEL AO CASO AS DISPOSIÇÕES 

INSERTAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NESSE TOCANTE, 

O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU ENTENDIMENTO 

NO SENTIDO DE QUE O CRITÉRIO PARA DETERMINAÇÃO DE 

COMPETÊNCIA DO FORO NAS AÇÕES DE CONSUMO É DE ORDEM 

PÚBLICA, CARACTERIZANDO VERDADEIRA COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

PRECEDENTES. 2. RESTANDO FIRMADO O CARÁTER ABSOLUTO, 

DESNECESSÁRIA A PROVOCAÇÃO DA P ARTE PARA QUE SEJA 

DECLARADA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, O QUE AUTORIZA O 

RECONHECIMENTO EX OFFICIO PELO JULGADOR. 3. EM QUE PESE A 

POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL, A FIM 

DE VIABILIZAR A DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR, TAL 

PRINCÍPIO NÃO AUTORIZA A PROPOSITURA DA DEMANDA EM FORO 

ESTRANHO ÀS P ARTES, SEM QUE SE VISLUMBRE QUALQUER 

BENEFÍCIO AO CONSUMIDOR. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO 

P R O V I D O ” .  ( T J - D F  -  A G :  9 3 2 7 0 2 0 1 0 8 0 7 0 0 0 0  D F 

0000932-70.2010.807.0000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Data de 

Julgamento: 25/03/2010, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/04/2010, 

DJ-e Pág. 63) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ENTIDADE 

FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. APLICAÇÃO DO CDC. CLÁUSULA 

DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. I - APLICA-SE O CDC ÀS RELAÇÕES 

ESTABELECIDAS ENTRE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E SEUS 

COOPERADOS, DESTINATÁRIOS FINAIS DO SERVIÇO. SÚMULA 321 DO E. 

STJ. II - É NULA A CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO DIVERSO DO 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR, P ARTE HIPOSSUFICIENTE NA RELAÇÃO DE 

CONSUMO, CAUSANDO-LHE DIFICULDADE À SUA DEFESA EM JUÍZO. 

ART. 6º, INC. VIII, DO CDC E ART. 112, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. III - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO”. (TJ-DF - AI: 

15426720128070000 DF 0001542-67.2012.807.0000, Relator: VERA 

ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/03/2012, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: 15/03/2012, DJ-e Pág. 169) 3. Isto posto, INDEFIRO a inicial, o 

que faço com esteio na inteligência do artigo 51, III da Lei nº 9.099/1995, 

declarando extinto o processo sem julgamento de mérito. 4. Sem custas ou 

condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 9.099/1995). 

5. P.R. I. 6. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001868-74.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO DANIEL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATASHA CYNTHIA CANDIDA PEREIRA OAB - MT23329/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA DA SILVA BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de ação proposta contra consumidor residente em 

município situado em área não abrangida por esta comarca, de tal sorte 

que este juiz não é competente para apreciar a causa. Com efeito, mesmo 

sem grafar a narrativa dos fatos, existem indícios de que há relação 

consumerista entre os contendores, sendo que este magistrado 

compreende ser a relação jurídica em apreço regulada pelo CDC, tendo em 

vista o disposto no seu artigo 2º, devendo a situação ser regida pelo 

disposto no artigo 101, I, do aludido diploma, aliás, esta tem sido a 

orientação do Superior Tribunal de Justiça, v.g.: “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO. 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. - Em se tratando 

de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode 

ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do 

consumidor. - Agravo não provido”. (STJ, AgRg no CC 127626/DF 

AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA 2013/0098110-0, 

Dje 17/06/2013) “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. COMPE-TÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

DOMI-CÍLIO DO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA 

COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. A Corte de origem 

decidiu de acordo com jurisprudência do STJ, no sentido de que, em se 

tratando de matéria de consumo, a competência é o domicílio do 

consumidor. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental não 

provido”. (STJ, AgRg no REsp 1319067/DF AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL 2012/0075833-7, Dje 27/11/2012). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA. 1.O foro competente para processar e julgar a ação que 

verse sobre relação de consumo é aquele no qual o consumidor é 

domiciliado. Trata-se, no caso, de competência absoluta, passível de ser 

reconhecida de ofício. 2.Agravo desprovido”. (TJ-DF - AGI: 

20130020285130 DF 0029456-72.2013.8.07.0000, Relator: ANTONINHO 

LOPES, Data de Julgamento: 04/06/2014, 4ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 14/08/2014 . Pág.: 74) 2. Registre-se que a 

cláusula de eleição de foro diversa do domicílio do consumidor é nula de 

pleno direito, não prevalecendo em situações desta natureza, assim já se 

manifestou nossos tribunais por diversas vezes, c.f.: “EMENTA: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ELEIÇÃO DE FORO 

DIVERSO DO CONSUMIDOR - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - CLÁUSULA 

ABUSIVA - PROCEDÊNCIA. A cláusula de eleição de foro diversa da do 

domicílio do consumidor é abusiva, por lhe causar dificuldade em se 

defender, podendo o juiz declinar da competência de ofício, por se tratar 

d e  i n c o m p e t ê n c i a  a b s o l u t a ” .  ( T J - M G  3 0 8 7 8 6 3  M G 

2.0000.00.308786-3/000(1), Relator: ALVIMAR DE ÁVILA, Data de 

Julgamento: 28/06/2000, Data de Publicação: 26/09/2000) “PROCESSO 

CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

RECONHECIMENTO EX OFFICIO. FORO DE ELEIÇÃO SE IDENTIFICA COM O 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. 

PROPOSITURA DA AÇÃO EM FORO DIVERSO. 1. NOS CASOS EM QUE A 

RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL CARACTERIZA VERDADEIRA 

RELAÇÃO DE CONSUMO, RESTA APLICÁVEL AO CASO AS DISPOSIÇÕES 

INSERTAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NESSE TOCANTE, 

O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU ENTENDIMENTO 

NO SENTIDO DE QUE O CRITÉRIO PARA DETERMINAÇÃO DE 

COMPETÊNCIA DO FORO NAS AÇÕES DE CONSUMO É DE ORDEM 

PÚBLICA, CARACTERIZANDO VERDADEIRA COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

PRECEDENTES. 2. RESTANDO FIRMADO O CARÁTER ABSOLUTO, 

DESNECESSÁRIA A PROVOCAÇÃO DA P ARTE PARA QUE SEJA 

DECLARADA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, O QUE AUTORIZA O 

RECONHECIMENTO EX OFFICIO PELO JULGADOR. 3. EM QUE PESE A 

POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL, A FIM 

DE VIABILIZAR A DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR, TAL 

PRINCÍPIO NÃO AUTORIZA A PROPOSITURA DA DEMANDA EM FORO 

ESTRANHO ÀS P ARTES, SEM QUE SE VISLUMBRE QUALQUER 

BENEFÍCIO AO CONSUMIDOR. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO 

P R O V I D O ” .  ( T J - D F  -  A G :  9 3 2 7 0 2 0 1 0 8 0 7 0 0 0 0  D F 

0000932-70.2010.807.0000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Data de 

Julgamento: 25/03/2010, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/04/2010, 

DJ-e Pág. 63) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ENTIDADE 

FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. APLICAÇÃO DO CDC. CLÁUSULA 

DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. I - APLICA-SE O CDC ÀS RELAÇÕES 

ESTABELECIDAS ENTRE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E SEUS 

COOPERADOS, DESTINATÁRIOS FINAIS DO SERVIÇO. SÚMULA 321 DO E. 

STJ. II - É NULA A CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO DIVERSO DO 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR, P ARTE HIPOSSUFICIENTE NA RELAÇÃO DE 

CONSUMO, CAUSANDO-LHE DIFICULDADE À SUA DEFESA EM JUÍZO. 

ART. 6º, INC. VIII, DO CDC E ART. 112, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. III - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO”. (TJ-DF - AI: 

15426720128070000 DF 0001542-67.2012.807.0000, Relator: VERA 

ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/03/2012, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: 15/03/2012, DJ-e Pág. 169) 3. Isto posto, INDEFIRO a inicial, o 

que faço com esteio na inteligência do artigo 51, III da Lei nº 9.099/1995, 

declarando extinto o processo sem julgamento de mérito. 4. Sem custas ou 

condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 9.099/1995). 

5. P.R. I. 6. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001867-89.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO DANIEL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATASHA CYNTHIA CANDIDA PEREIRA OAB - MT23329/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVA TEREZA GOMES FERNANDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036829/10/2018 Página 111 de 998



 

Vistos, etc. 1. Trata-se de ação proposta contra consumidor residente em 

município situado em área não abrangida por esta comarca, de tal sorte 

que este juiz não é competente para apreciar a causa. Com efeito, mesmo 

sem grafar a narrativa dos fatos, existem indícios de que há relação 

consumerista entre os contendores, sendo que este magistrado 

compreende ser a relação jurídica em apreço regulada pelo CDC, tendo em 

vista o disposto no seu artigo 2º, devendo a situação ser regida pelo 

disposto no artigo 101, I, do aludido diploma, aliás, esta tem sido a 

orientação do Superior Tribunal de Justiça, v.g.: “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO. 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. - Em se tratando 

de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode 

ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do 

consumidor. - Agravo não provido”. (STJ, AgRg no CC 127626/DF 

AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA 2013/0098110-0, 

Dje 17/06/2013) “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. COMPE-TÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

DOMI-CÍLIO DO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA 

COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. A Corte de origem 

decidiu de acordo com jurisprudência do STJ, no sentido de que, em se 

tratando de matéria de consumo, a competência é o domicílio do 

consumidor. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental não 

provido”. (STJ, AgRg no REsp 1319067/DF AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL 2012/0075833-7, Dje 27/11/2012). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA. 1.O foro competente para processar e julgar a ação que 

verse sobre relação de consumo é aquele no qual o consumidor é 

domiciliado. Trata-se, no caso, de competência absoluta, passível de ser 

reconhecida de ofício. 2.Agravo desprovido”. (TJ-DF - AGI: 

20130020285130 DF 0029456-72.2013.8.07.0000, Relator: ANTONINHO 

LOPES, Data de Julgamento: 04/06/2014, 4ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 14/08/2014 . Pág.: 74) 2. Registre-se que a 

cláusula de eleição de foro diversa do domicílio do consumidor é nula de 

pleno direito, não prevalecendo em situações desta natureza, assim já se 

manifestou nossos tribunais por diversas vezes, c.f.: “EMENTA: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ELEIÇÃO DE FORO 

DIVERSO DO CONSUMIDOR - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - CLÁUSULA 

ABUSIVA - PROCEDÊNCIA. A cláusula de eleição de foro diversa da do 

domicílio do consumidor é abusiva, por lhe causar dificuldade em se 

defender, podendo o juiz declinar da competência de ofício, por se tratar 

d e  i n c o m p e t ê n c i a  a b s o l u t a ” .  ( T J - M G  3 0 8 7 8 6 3  M G 

2.0000.00.308786-3/000(1), Relator: ALVIMAR DE ÁVILA, Data de 

Julgamento: 28/06/2000, Data de Publicação: 26/09/2000) “PROCESSO 

CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

RECONHECIMENTO EX OFFICIO. FORO DE ELEIÇÃO SE IDENTIFICA COM O 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. 

PROPOSITURA DA AÇÃO EM FORO DIVERSO. 1. NOS CASOS EM QUE A 

RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL CARACTERIZA VERDADEIRA 

RELAÇÃO DE CONSUMO, RESTA APLICÁVEL AO CASO AS DISPOSIÇÕES 

INSERTAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NESSE TOCANTE, 

O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU ENTENDIMENTO 

NO SENTIDO DE QUE O CRITÉRIO PARA DETERMINAÇÃO DE 

COMPETÊNCIA DO FORO NAS AÇÕES DE CONSUMO É DE ORDEM 

PÚBLICA, CARACTERIZANDO VERDADEIRA COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

PRECEDENTES. 2. RESTANDO FIRMADO O CARÁTER ABSOLUTO, 

DESNECESSÁRIA A PROVOCAÇÃO DA P ARTE PARA QUE SEJA 

DECLARADA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, O QUE AUTORIZA O 

RECONHECIMENTO EX OFFICIO PELO JULGADOR. 3. EM QUE PESE A 

POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL, A FIM 

DE VIABILIZAR A DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR, TAL 

PRINCÍPIO NÃO AUTORIZA A PROPOSITURA DA DEMANDA EM FORO 

ESTRANHO ÀS P ARTES, SEM QUE SE VISLUMBRE QUALQUER 

BENEFÍCIO AO CONSUMIDOR. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO 

P R O V I D O ” .  ( T J - D F  -  A G :  9 3 2 7 0 2 0 1 0 8 0 7 0 0 0 0  D F 

0000932-70.2010.807.0000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Data de 

Julgamento: 25/03/2010, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/04/2010, 

DJ-e Pág. 63) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ENTIDADE 

FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. APLICAÇÃO DO CDC. CLÁUSULA 

DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. I - APLICA-SE O CDC ÀS RELAÇÕES 

ESTABELECIDAS ENTRE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E SEUS 

COOPERADOS, DESTINATÁRIOS FINAIS DO SERVIÇO. SÚMULA 321 DO E. 

STJ. II - É NULA A CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO DIVERSO DO 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR, P ARTE HIPOSSUFICIENTE NA RELAÇÃO DE 

CONSUMO, CAUSANDO-LHE DIFICULDADE À SUA DEFESA EM JUÍZO. 

ART. 6º, INC. VIII, DO CDC E ART. 112, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. III - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO”. (TJ-DF - AI: 

15426720128070000 DF 0001542-67.2012.807.0000, Relator: VERA 

ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/03/2012, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: 15/03/2012, DJ-e Pág. 169) 3. Isto posto, INDEFIRO a inicial, o 

que faço com esteio na inteligência do artigo 51, III da Lei nº 9.099/1995, 

declarando extinto o processo sem julgamento de mérito. 4. Sem custas ou 

condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 9.099/1995). 

5. P.R. I. 6. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001865-22.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO DANIEL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATASHA CYNTHIA CANDIDA PEREIRA OAB - MT23329/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOUBERT GONCALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de ação proposta contra consumidor residente em 

município situado em área não abrangida por esta comarca, de tal sorte 

que este juiz não é competente para apreciar a causa. Com efeito, mesmo 

sem grafar a narrativa dos fatos, existem indícios de que há relação 

consumerista entre os contendores, sendo que este magistrado 

compreende ser a relação jurídica em apreço regulada pelo CDC, tendo em 

vista o disposto no seu artigo 2º, devendo a situação ser regida pelo 

disposto no artigo 101, I, do aludido diploma, aliás, esta tem sido a 

orientação do Superior Tribunal de Justiça, v.g.: “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO. 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. - Em se tratando 

de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode 

ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do 

consumidor. - Agravo não provido”. (STJ, AgRg no CC 127626/DF 

AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA 2013/0098110-0, 

Dje 17/06/2013) “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. COMPE-TÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

DOMI-CÍLIO DO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA 

COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. A Corte de origem 

decidiu de acordo com jurisprudência do STJ, no sentido de que, em se 

tratando de matéria de consumo, a competência é o domicílio do 

consumidor. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental não 

provido”. (STJ, AgRg no REsp 1319067/DF AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL 2012/0075833-7, Dje 27/11/2012). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA. 1.O foro competente para processar e julgar a ação que 

verse sobre relação de consumo é aquele no qual o consumidor é 

domiciliado. Trata-se, no caso, de competência absoluta, passível de ser 

reconhecida de ofício. 2.Agravo desprovido”. (TJ-DF - AGI: 

20130020285130 DF 0029456-72.2013.8.07.0000, Relator: ANTONINHO 

LOPES, Data de Julgamento: 04/06/2014, 4ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 14/08/2014 . Pág.: 74) 2. Registre-se que a 

cláusula de eleição de foro diversa do domicílio do consumidor é nula de 

pleno direito, não prevalecendo em situações desta natureza, assim já se 

manifestou nossos tribunais por diversas vezes, c.f.: “EMENTA: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ELEIÇÃO DE FORO 

DIVERSO DO CONSUMIDOR - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - CLÁUSULA 

ABUSIVA - PROCEDÊNCIA. A cláusula de eleição de foro diversa da do 

domicílio do consumidor é abusiva, por lhe causar dificuldade em se 

defender, podendo o juiz declinar da competência de ofício, por se tratar 

d e  i n c o m p e t ê n c i a  a b s o l u t a ” .  ( T J - M G  3 0 8 7 8 6 3  M G 

2.0000.00.308786-3/000(1), Relator: ALVIMAR DE ÁVILA, Data de 

Julgamento: 28/06/2000, Data de Publicação: 26/09/2000) “PROCESSO 
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CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

RECONHECIMENTO EX OFFICIO. FORO DE ELEIÇÃO SE IDENTIFICA COM O 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. 

PROPOSITURA DA AÇÃO EM FORO DIVERSO. 1. NOS CASOS EM QUE A 

RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL CARACTERIZA VERDADEIRA 

RELAÇÃO DE CONSUMO, RESTA APLICÁVEL AO CASO AS DISPOSIÇÕES 

INSERTAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NESSE TOCANTE, 

O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU ENTENDIMENTO 

NO SENTIDO DE QUE O CRITÉRIO PARA DETERMINAÇÃO DE 

COMPETÊNCIA DO FORO NAS AÇÕES DE CONSUMO É DE ORDEM 

PÚBLICA, CARACTERIZANDO VERDADEIRA COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

PRECEDENTES. 2. RESTANDO FIRMADO O CARÁTER ABSOLUTO, 

DESNECESSÁRIA A PROVOCAÇÃO DA P ARTE PARA QUE SEJA 

DECLARADA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, O QUE AUTORIZA O 

RECONHECIMENTO EX OFFICIO PELO JULGADOR. 3. EM QUE PESE A 

POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL, A FIM 

DE VIABILIZAR A DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR, TAL 

PRINCÍPIO NÃO AUTORIZA A PROPOSITURA DA DEMANDA EM FORO 

ESTRANHO ÀS P ARTES, SEM QUE SE VISLUMBRE QUALQUER 

BENEFÍCIO AO CONSUMIDOR. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO 

P R O V I D O ” .  ( T J - D F  -  A G :  9 3 2 7 0 2 0 1 0 8 0 7 0 0 0 0  D F 

0000932-70.2010.807.0000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Data de 

Julgamento: 25/03/2010, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/04/2010, 

DJ-e Pág. 63) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ENTIDADE 

FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. APLICAÇÃO DO CDC. CLÁUSULA 

DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. I - APLICA-SE O CDC ÀS RELAÇÕES 

ESTABELECIDAS ENTRE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E SEUS 

COOPERADOS, DESTINATÁRIOS FINAIS DO SERVIÇO. SÚMULA 321 DO E. 

STJ. II - É NULA A CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO DIVERSO DO 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR, P ARTE HIPOSSUFICIENTE NA RELAÇÃO DE 

CONSUMO, CAUSANDO-LHE DIFICULDADE À SUA DEFESA EM JUÍZO. 

ART. 6º, INC. VIII, DO CDC E ART. 112, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. III - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO”. (TJ-DF - AI: 

15426720128070000 DF 0001542-67.2012.807.0000, Relator: VERA 

ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/03/2012, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: 15/03/2012, DJ-e Pág. 169) 3. Isto posto, INDEFIRO a inicial, o 

que faço com esteio na inteligência do artigo 51, III da Lei nº 9.099/1995, 

declarando extinto o processo sem julgamento de mérito. 4. Sem custas ou 

condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 9.099/1995). 

5. P.R. I. 6. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001863-52.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO DANIEL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATASHA CYNTHIA CANDIDA PEREIRA OAB - MT23329/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA MACEDO SOUSA CAMARGO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de ação proposta contra consumidor residente em 

município situado em área não abrangida por esta comarca, de tal sorte 

que este juiz não é competente para apreciar a causa. Com efeito, mesmo 

sem grafar a narrativa dos fatos, existem indícios de que há relação 

consumerista entre os contendores, sendo que este magistrado 

compreende ser a relação jurídica em apreço regulada pelo CDC, tendo em 

vista o disposto no seu artigo 2º, devendo a situação ser regida pelo 

disposto no artigo 101, I, do aludido diploma, aliás, esta tem sido a 

orientação do Superior Tribunal de Justiça, v.g.: “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO. 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. - Em se tratando 

de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode 

ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do 

consumidor. - Agravo não provido”. (STJ, AgRg no CC 127626/DF 

AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA 2013/0098110-0, 

Dje 17/06/2013) “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. COMPE-TÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

DOMI-CÍLIO DO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA 

COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. A Corte de origem 

decidiu de acordo com jurisprudência do STJ, no sentido de que, em se 

tratando de matéria de consumo, a competência é o domicílio do 

consumidor. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental não 

provido”. (STJ, AgRg no REsp 1319067/DF AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL 2012/0075833-7, Dje 27/11/2012). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA. 1.O foro competente para processar e julgar a ação que 

verse sobre relação de consumo é aquele no qual o consumidor é 

domiciliado. Trata-se, no caso, de competência absoluta, passível de ser 

reconhecida de ofício. 2.Agravo desprovido”. (TJ-DF - AGI: 

20130020285130 DF 0029456-72.2013.8.07.0000, Relator: ANTONINHO 

LOPES, Data de Julgamento: 04/06/2014, 4ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 14/08/2014 . Pág.: 74) 2. Registre-se que a 

cláusula de eleição de foro diversa do domicílio do consumidor é nula de 

pleno direito, não prevalecendo em situações desta natureza, assim já se 

manifestou nossos tribunais por diversas vezes, c.f.: “EMENTA: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ELEIÇÃO DE FORO 

DIVERSO DO CONSUMIDOR - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - CLÁUSULA 

ABUSIVA - PROCEDÊNCIA. A cláusula de eleição de foro diversa da do 

domicílio do consumidor é abusiva, por lhe causar dificuldade em se 

defender, podendo o juiz declinar da competência de ofício, por se tratar 

d e  i n c o m p e t ê n c i a  a b s o l u t a ” .  ( T J - M G  3 0 8 7 8 6 3  M G 

2.0000.00.308786-3/000(1), Relator: ALVIMAR DE ÁVILA, Data de 

Julgamento: 28/06/2000, Data de Publicação: 26/09/2000) “PROCESSO 

CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

RECONHECIMENTO EX OFFICIO. FORO DE ELEIÇÃO SE IDENTIFICA COM O 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. 

PROPOSITURA DA AÇÃO EM FORO DIVERSO. 1. NOS CASOS EM QUE A 

RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL CARACTERIZA VERDADEIRA 

RELAÇÃO DE CONSUMO, RESTA APLICÁVEL AO CASO AS DISPOSIÇÕES 

INSERTAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NESSE TOCANTE, 

O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU ENTENDIMENTO 

NO SENTIDO DE QUE O CRITÉRIO PARA DETERMINAÇÃO DE 

COMPETÊNCIA DO FORO NAS AÇÕES DE CONSUMO É DE ORDEM 

PÚBLICA, CARACTERIZANDO VERDADEIRA COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

PRECEDENTES. 2. RESTANDO FIRMADO O CARÁTER ABSOLUTO, 

DESNECESSÁRIA A PROVOCAÇÃO DA P ARTE PARA QUE SEJA 

DECLARADA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, O QUE AUTORIZA O 

RECONHECIMENTO EX OFFICIO PELO JULGADOR. 3. EM QUE PESE A 

POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL, A FIM 

DE VIABILIZAR A DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR, TAL 

PRINCÍPIO NÃO AUTORIZA A PROPOSITURA DA DEMANDA EM FORO 

ESTRANHO ÀS P ARTES, SEM QUE SE VISLUMBRE QUALQUER 

BENEFÍCIO AO CONSUMIDOR. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO 

P R O V I D O ” .  ( T J - D F  -  A G :  9 3 2 7 0 2 0 1 0 8 0 7 0 0 0 0  D F 

0000932-70.2010.807.0000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Data de 

Julgamento: 25/03/2010, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/04/2010, 

DJ-e Pág. 63) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ENTIDADE 

FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. APLICAÇÃO DO CDC. CLÁUSULA 

DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. I - APLICA-SE O CDC ÀS RELAÇÕES 

ESTABELECIDAS ENTRE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E SEUS 

COOPERADOS, DESTINATÁRIOS FINAIS DO SERVIÇO. SÚMULA 321 DO E. 

STJ. II - É NULA A CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO DIVERSO DO 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR, P ARTE HIPOSSUFICIENTE NA RELAÇÃO DE 

CONSUMO, CAUSANDO-LHE DIFICULDADE À SUA DEFESA EM JUÍZO. 

ART. 6º, INC. VIII, DO CDC E ART. 112, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. III - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO”. (TJ-DF - AI: 

15426720128070000 DF 0001542-67.2012.807.0000, Relator: VERA 

ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/03/2012, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: 15/03/2012, DJ-e Pág. 169) 3. Isto posto, INDEFIRO a inicial, o 

que faço com esteio na inteligência do artigo 51, III da Lei nº 9.099/1995, 

declarando extinto o processo sem julgamento de mérito. 4. Sem custas ou 

condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 9.099/1995). 

5. P.R. I. 6. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001862-67.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO DANIEL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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NATASHA CYNTHIA CANDIDA PEREIRA OAB - MT23329/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURA LUCIA LUIZ DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de ação proposta contra consumidor residente em 

município situado em área não abrangida por esta comarca, de tal sorte 

que este juiz não é competente para apreciar a causa. Com efeito, mesmo 

sem grafar a narrativa dos fatos, existem indícios de que há relação 

consumerista entre os contendores, sendo que este magistrado 

compreende ser a relação jurídica em apreço regulada pelo CDC, tendo em 

vista o disposto no seu artigo 2º, devendo a situação ser regida pelo 

disposto no artigo 101, I, do aludido diploma, aliás, esta tem sido a 

orientação do Superior Tribunal de Justiça, v.g.: “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO. 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. - Em se tratando 

de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode 

ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do 

consumidor. - Agravo não provido”. (STJ, AgRg no CC 127626/DF 

AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA 2013/0098110-0, 

Dje 17/06/2013) “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. COMPE-TÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

DOMI-CÍLIO DO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA 

COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. A Corte de origem 

decidiu de acordo com jurisprudência do STJ, no sentido de que, em se 

tratando de matéria de consumo, a competência é o domicílio do 

consumidor. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental não 

provido”. (STJ, AgRg no REsp 1319067/DF AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL 2012/0075833-7, Dje 27/11/2012). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA. 1.O foro competente para processar e julgar a ação que 

verse sobre relação de consumo é aquele no qual o consumidor é 

domiciliado. Trata-se, no caso, de competência absoluta, passível de ser 

reconhecida de ofício. 2.Agravo desprovido”. (TJ-DF - AGI: 

20130020285130 DF 0029456-72.2013.8.07.0000, Relator: ANTONINHO 

LOPES, Data de Julgamento: 04/06/2014, 4ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 14/08/2014 . Pág.: 74) 2. Registre-se que a 

cláusula de eleição de foro diversa do domicílio do consumidor é nula de 

pleno direito, não prevalecendo em situações desta natureza, assim já se 

manifestou nossos tribunais por diversas vezes, c.f.: “EMENTA: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ELEIÇÃO DE FORO 

DIVERSO DO CONSUMIDOR - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - CLÁUSULA 

ABUSIVA - PROCEDÊNCIA. A cláusula de eleição de foro diversa da do 

domicílio do consumidor é abusiva, por lhe causar dificuldade em se 

defender, podendo o juiz declinar da competência de ofício, por se tratar 

d e  i n c o m p e t ê n c i a  a b s o l u t a ” .  ( T J - M G  3 0 8 7 8 6 3  M G 

2.0000.00.308786-3/000(1), Relator: ALVIMAR DE ÁVILA, Data de 

Julgamento: 28/06/2000, Data de Publicação: 26/09/2000) “PROCESSO 

CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

RECONHECIMENTO EX OFFICIO. FORO DE ELEIÇÃO SE IDENTIFICA COM O 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. 

PROPOSITURA DA AÇÃO EM FORO DIVERSO. 1. NOS CASOS EM QUE A 

RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL CARACTERIZA VERDADEIRA 

RELAÇÃO DE CONSUMO, RESTA APLICÁVEL AO CASO AS DISPOSIÇÕES 

INSERTAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NESSE TOCANTE, 

O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU ENTENDIMENTO 

NO SENTIDO DE QUE O CRITÉRIO PARA DETERMINAÇÃO DE 

COMPETÊNCIA DO FORO NAS AÇÕES DE CONSUMO É DE ORDEM 

PÚBLICA, CARACTERIZANDO VERDADEIRA COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

PRECEDENTES. 2. RESTANDO FIRMADO O CARÁTER ABSOLUTO, 

DESNECESSÁRIA A PROVOCAÇÃO DA P ARTE PARA QUE SEJA 

DECLARADA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, O QUE AUTORIZA O 

RECONHECIMENTO EX OFFICIO PELO JULGADOR. 3. EM QUE PESE A 

POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL, A FIM 

DE VIABILIZAR A DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR, TAL 

PRINCÍPIO NÃO AUTORIZA A PROPOSITURA DA DEMANDA EM FORO 

ESTRANHO ÀS P ARTES, SEM QUE SE VISLUMBRE QUALQUER 

BENEFÍCIO AO CONSUMIDOR. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO 

P R O V I D O ” .  ( T J - D F  -  A G :  9 3 2 7 0 2 0 1 0 8 0 7 0 0 0 0  D F 

0000932-70.2010.807.0000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Data de 

Julgamento: 25/03/2010, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/04/2010, 

DJ-e Pág. 63) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ENTIDADE 

FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. APLICAÇÃO DO CDC. CLÁUSULA 

DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. I - APLICA-SE O CDC ÀS RELAÇÕES 

ESTABELECIDAS ENTRE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E SEUS 

COOPERADOS, DESTINATÁRIOS FINAIS DO SERVIÇO. SÚMULA 321 DO E. 

STJ. II - É NULA A CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO DIVERSO DO 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR, P ARTE HIPOSSUFICIENTE NA RELAÇÃO DE 

CONSUMO, CAUSANDO-LHE DIFICULDADE À SUA DEFESA EM JUÍZO. 

ART. 6º, INC. VIII, DO CDC E ART. 112, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. III - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO”. (TJ-DF - AI: 

15426720128070000 DF 0001542-67.2012.807.0000, Relator: VERA 

ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/03/2012, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: 15/03/2012, DJ-e Pág. 169) 3. Isto posto, INDEFIRO a inicial, o 

que faço com esteio na inteligência do artigo 51, III da Lei nº 9.099/1995, 

declarando extinto o processo sem julgamento de mérito. 4. Sem custas ou 

condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 9.099/1995). 

5. P.R. I. 6. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001856-60.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO DANIEL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATASHA CYNTHIA CANDIDA PEREIRA OAB - MT23329/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RAIMUNDO MILHOMENS FONSECA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de ação proposta contra consumidor residente em 

município situado em área não abrangida por esta comarca, de tal sorte 

que este juiz não é competente para apreciar a causa. Com efeito, mesmo 

sem grafar a narrativa dos fatos, existem indícios de que há relação 

consumerista entre os contendores, sendo que este magistrado 

compreende ser a relação jurídica em apreço regulada pelo CDC, tendo em 

vista o disposto no seu artigo 2º, devendo a situação ser regida pelo 

disposto no artigo 101, I, do aludido diploma, aliás, esta tem sido a 

orientação do Superior Tribunal de Justiça, v.g.: “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO. 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. - Em se tratando 

de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode 

ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do 

consumidor. - Agravo não provido”. (STJ, AgRg no CC 127626/DF 

AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA 2013/0098110-0, 

Dje 17/06/2013) “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. COMPE-TÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

DOMI-CÍLIO DO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA 

COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. A Corte de origem 

decidiu de acordo com jurisprudência do STJ, no sentido de que, em se 

tratando de matéria de consumo, a competência é o domicílio do 

consumidor. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental não 

provido”. (STJ, AgRg no REsp 1319067/DF AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL 2012/0075833-7, Dje 27/11/2012). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA. 1.O foro competente para processar e julgar a ação que 

verse sobre relação de consumo é aquele no qual o consumidor é 

domiciliado. Trata-se, no caso, de competência absoluta, passível de ser 

reconhecida de ofício. 2.Agravo desprovido”. (TJ-DF - AGI: 

20130020285130 DF 0029456-72.2013.8.07.0000, Relator: ANTONINHO 

LOPES, Data de Julgamento: 04/06/2014, 4ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 14/08/2014 . Pág.: 74) 2. Registre-se que a 

cláusula de eleição de foro diversa do domicílio do consumidor é nula de 

pleno direito, não prevalecendo em situações desta natureza, assim já se 

manifestou nossos tribunais por diversas vezes, c.f.: “EMENTA: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ELEIÇÃO DE FORO 

DIVERSO DO CONSUMIDOR - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - CLÁUSULA 
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ABUSIVA - PROCEDÊNCIA. A cláusula de eleição de foro diversa da do 

domicílio do consumidor é abusiva, por lhe causar dificuldade em se 

defender, podendo o juiz declinar da competência de ofício, por se tratar 

d e  i n c o m p e t ê n c i a  a b s o l u t a ” .  ( T J - M G  3 0 8 7 8 6 3  M G 

2.0000.00.308786-3/000(1), Relator: ALVIMAR DE ÁVILA, Data de 

Julgamento: 28/06/2000, Data de Publicação: 26/09/2000) “PROCESSO 

CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

RECONHECIMENTO EX OFFICIO. FORO DE ELEIÇÃO SE IDENTIFICA COM O 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. 

PROPOSITURA DA AÇÃO EM FORO DIVERSO. 1. NOS CASOS EM QUE A 

RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL CARACTERIZA VERDADEIRA 

RELAÇÃO DE CONSUMO, RESTA APLICÁVEL AO CASO AS DISPOSIÇÕES 

INSERTAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NESSE TOCANTE, 

O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU ENTENDIMENTO 

NO SENTIDO DE QUE O CRITÉRIO PARA DETERMINAÇÃO DE 

COMPETÊNCIA DO FORO NAS AÇÕES DE CONSUMO É DE ORDEM 

PÚBLICA, CARACTERIZANDO VERDADEIRA COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

PRECEDENTES. 2. RESTANDO FIRMADO O CARÁTER ABSOLUTO, 

DESNECESSÁRIA A PROVOCAÇÃO DA P ARTE PARA QUE SEJA 

DECLARADA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, O QUE AUTORIZA O 

RECONHECIMENTO EX OFFICIO PELO JULGADOR. 3. EM QUE PESE A 

POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL, A FIM 

DE VIABILIZAR A DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR, TAL 

PRINCÍPIO NÃO AUTORIZA A PROPOSITURA DA DEMANDA EM FORO 

ESTRANHO ÀS P ARTES, SEM QUE SE VISLUMBRE QUALQUER 

BENEFÍCIO AO CONSUMIDOR. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO 

P R O V I D O ” .  ( T J - D F  -  A G :  9 3 2 7 0 2 0 1 0 8 0 7 0 0 0 0  D F 

0000932-70.2010.807.0000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Data de 

Julgamento: 25/03/2010, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/04/2010, 

DJ-e Pág. 63) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ENTIDADE 

FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. APLICAÇÃO DO CDC. CLÁUSULA 

DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. I - APLICA-SE O CDC ÀS RELAÇÕES 

ESTABELECIDAS ENTRE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E SEUS 

COOPERADOS, DESTINATÁRIOS FINAIS DO SERVIÇO. SÚMULA 321 DO E. 

STJ. II - É NULA A CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO DIVERSO DO 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR, P ARTE HIPOSSUFICIENTE NA RELAÇÃO DE 

CONSUMO, CAUSANDO-LHE DIFICULDADE À SUA DEFESA EM JUÍZO. 

ART. 6º, INC. VIII, DO CDC E ART. 112, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. III - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO”. (TJ-DF - AI: 

15426720128070000 DF 0001542-67.2012.807.0000, Relator: VERA 

ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/03/2012, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: 15/03/2012, DJ-e Pág. 169) 3. Isto posto, INDEFIRO a inicial, o 

que faço com esteio na inteligência do artigo 51, III da Lei nº 9.099/1995, 

declarando extinto o processo sem julgamento de mérito. 4. Sem custas ou 

condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 9.099/1995). 

5. P.R. I. 6. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001855-75.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO DANIEL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATASHA CYNTHIA CANDIDA PEREIRA OAB - MT23329/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEI DE OLIVEIRA DOURADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de ação proposta contra consumidor residente em 

município situado em área não abrangida por esta comarca, de tal sorte 

que este juiz não é competente para apreciar a causa. Com efeito, mesmo 

sem grafar a narrativa dos fatos, existem indícios de que há relação 

consumerista entre os contendores, sendo que este magistrado 

compreende ser a relação jurídica em apreço regulada pelo CDC, tendo em 

vista o disposto no seu artigo 2º, devendo a situação ser regida pelo 

disposto no artigo 101, I, do aludido diploma, aliás, esta tem sido a 

orientação do Superior Tribunal de Justiça, v.g.: “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO. 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. - Em se tratando 

de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode 

ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do 

consumidor. - Agravo não provido”. (STJ, AgRg no CC 127626/DF 

AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA 2013/0098110-0, 

Dje 17/06/2013) “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. COMPE-TÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

DOMI-CÍLIO DO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA 

COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. A Corte de origem 

decidiu de acordo com jurisprudência do STJ, no sentido de que, em se 

tratando de matéria de consumo, a competência é o domicílio do 

consumidor. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental não 

provido”. (STJ, AgRg no REsp 1319067/DF AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL 2012/0075833-7, Dje 27/11/2012). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA. 1.O foro competente para processar e julgar a ação que 

verse sobre relação de consumo é aquele no qual o consumidor é 

domiciliado. Trata-se, no caso, de competência absoluta, passível de ser 

reconhecida de ofício. 2.Agravo desprovido”. (TJ-DF - AGI: 

20130020285130 DF 0029456-72.2013.8.07.0000, Relator: ANTONINHO 

LOPES, Data de Julgamento: 04/06/2014, 4ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 14/08/2014 . Pág.: 74) 2. Registre-se que a 

cláusula de eleição de foro diversa do domicílio do consumidor é nula de 

pleno direito, não prevalecendo em situações desta natureza, assim já se 

manifestou nossos tribunais por diversas vezes, c.f.: “EMENTA: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ELEIÇÃO DE FORO 

DIVERSO DO CONSUMIDOR - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - CLÁUSULA 

ABUSIVA - PROCEDÊNCIA. A cláusula de eleição de foro diversa da do 

domicílio do consumidor é abusiva, por lhe causar dificuldade em se 

defender, podendo o juiz declinar da competência de ofício, por se tratar 

d e  i n c o m p e t ê n c i a  a b s o l u t a ” .  ( T J - M G  3 0 8 7 8 6 3  M G 

2.0000.00.308786-3/000(1), Relator: ALVIMAR DE ÁVILA, Data de 

Julgamento: 28/06/2000, Data de Publicação: 26/09/2000) “PROCESSO 

CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

RECONHECIMENTO EX OFFICIO. FORO DE ELEIÇÃO SE IDENTIFICA COM O 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. 

PROPOSITURA DA AÇÃO EM FORO DIVERSO. 1. NOS CASOS EM QUE A 

RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL CARACTERIZA VERDADEIRA 

RELAÇÃO DE CONSUMO, RESTA APLICÁVEL AO CASO AS DISPOSIÇÕES 

INSERTAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NESSE TOCANTE, 

O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU ENTENDIMENTO 

NO SENTIDO DE QUE O CRITÉRIO PARA DETERMINAÇÃO DE 

COMPETÊNCIA DO FORO NAS AÇÕES DE CONSUMO É DE ORDEM 

PÚBLICA, CARACTERIZANDO VERDADEIRA COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

PRECEDENTES. 2. RESTANDO FIRMADO O CARÁTER ABSOLUTO, 

DESNECESSÁRIA A PROVOCAÇÃO DA P ARTE PARA QUE SEJA 

DECLARADA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, O QUE AUTORIZA O 

RECONHECIMENTO EX OFFICIO PELO JULGADOR. 3. EM QUE PESE A 

POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL, A FIM 

DE VIABILIZAR A DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR, TAL 

PRINCÍPIO NÃO AUTORIZA A PROPOSITURA DA DEMANDA EM FORO 

ESTRANHO ÀS P ARTES, SEM QUE SE VISLUMBRE QUALQUER 

BENEFÍCIO AO CONSUMIDOR. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO 

P R O V I D O ” .  ( T J - D F  -  A G :  9 3 2 7 0 2 0 1 0 8 0 7 0 0 0 0  D F 

0000932-70.2010.807.0000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Data de 

Julgamento: 25/03/2010, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/04/2010, 

DJ-e Pág. 63) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ENTIDADE 

FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. APLICAÇÃO DO CDC. CLÁUSULA 

DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. I - APLICA-SE O CDC ÀS RELAÇÕES 

ESTABELECIDAS ENTRE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E SEUS 

COOPERADOS, DESTINATÁRIOS FINAIS DO SERVIÇO. SÚMULA 321 DO E. 

STJ. II - É NULA A CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO DIVERSO DO 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR, P ARTE HIPOSSUFICIENTE NA RELAÇÃO DE 

CONSUMO, CAUSANDO-LHE DIFICULDADE À SUA DEFESA EM JUÍZO. 

ART. 6º, INC. VIII, DO CDC E ART. 112, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. III - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO”. (TJ-DF - AI: 

15426720128070000 DF 0001542-67.2012.807.0000, Relator: VERA 

ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/03/2012, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: 15/03/2012, DJ-e Pág. 169) 3. Isto posto, INDEFIRO a inicial, o 

que faço com esteio na inteligência do artigo 51, III da Lei nº 9.099/1995, 

declarando extinto o processo sem julgamento de mérito. 4. Sem custas ou 

condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 9.099/1995). 

5. P.R. I. 6. Cumpra-se.
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Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001854-90.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO DANIEL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATASHA CYNTHIA CANDIDA PEREIRA OAB - MT23329/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de ação proposta contra consumidor residente em 

município situado em área não abrangida por esta comarca, de tal sorte 

que este juiz não é competente para apreciar a causa. Com efeito, mesmo 

sem grafar a narrativa dos fatos, existem indícios de que há relação 

consumerista entre os contendores, sendo que este magistrado 

compreende ser a relação jurídica em apreço regulada pelo CDC, tendo em 

vista o disposto no seu artigo 2º, devendo a situação ser regida pelo 

disposto no artigo 101, I, do aludido diploma, aliás, esta tem sido a 

orientação do Superior Tribunal de Justiça, v.g.: “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO. 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. - Em se tratando 

de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode 

ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do 

consumidor. - Agravo não provido”. (STJ, AgRg no CC 127626/DF 

AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA 2013/0098110-0, 

Dje 17/06/2013) “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. COMPE-TÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

DOMI-CÍLIO DO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA 

COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. A Corte de origem 

decidiu de acordo com jurisprudência do STJ, no sentido de que, em se 

tratando de matéria de consumo, a competência é o domicílio do 

consumidor. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental não 

provido”. (STJ, AgRg no REsp 1319067/DF AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL 2012/0075833-7, Dje 27/11/2012). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA. 1.O foro competente para processar e julgar a ação que 

verse sobre relação de consumo é aquele no qual o consumidor é 

domiciliado. Trata-se, no caso, de competência absoluta, passível de ser 

reconhecida de ofício. 2.Agravo desprovido”. (TJ-DF - AGI: 

20130020285130 DF 0029456-72.2013.8.07.0000, Relator: ANTONINHO 

LOPES, Data de Julgamento: 04/06/2014, 4ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 14/08/2014 . Pág.: 74) 2. Registre-se que a 

cláusula de eleição de foro diversa do domicílio do consumidor é nula de 

pleno direito, não prevalecendo em situações desta natureza, assim já se 

manifestou nossos tribunais por diversas vezes, c.f.: “EMENTA: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ELEIÇÃO DE FORO 

DIVERSO DO CONSUMIDOR - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - CLÁUSULA 

ABUSIVA - PROCEDÊNCIA. A cláusula de eleição de foro diversa da do 

domicílio do consumidor é abusiva, por lhe causar dificuldade em se 

defender, podendo o juiz declinar da competência de ofício, por se tratar 

d e  i n c o m p e t ê n c i a  a b s o l u t a ” .  ( T J - M G  3 0 8 7 8 6 3  M G 

2.0000.00.308786-3/000(1), Relator: ALVIMAR DE ÁVILA, Data de 

Julgamento: 28/06/2000, Data de Publicação: 26/09/2000) “PROCESSO 

CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

RECONHECIMENTO EX OFFICIO. FORO DE ELEIÇÃO SE IDENTIFICA COM O 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. 

PROPOSITURA DA AÇÃO EM FORO DIVERSO. 1. NOS CASOS EM QUE A 

RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL CARACTERIZA VERDADEIRA 

RELAÇÃO DE CONSUMO, RESTA APLICÁVEL AO CASO AS DISPOSIÇÕES 

INSERTAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NESSE TOCANTE, 

O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU ENTENDIMENTO 

NO SENTIDO DE QUE O CRITÉRIO PARA DETERMINAÇÃO DE 

COMPETÊNCIA DO FORO NAS AÇÕES DE CONSUMO É DE ORDEM 

PÚBLICA, CARACTERIZANDO VERDADEIRA COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

PRECEDENTES. 2. RESTANDO FIRMADO O CARÁTER ABSOLUTO, 

DESNECESSÁRIA A PROVOCAÇÃO DA P ARTE PARA QUE SEJA 

DECLARADA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, O QUE AUTORIZA O 

RECONHECIMENTO EX OFFICIO PELO JULGADOR. 3. EM QUE PESE A 

POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL, A FIM 

DE VIABILIZAR A DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR, TAL 

PRINCÍPIO NÃO AUTORIZA A PROPOSITURA DA DEMANDA EM FORO 

ESTRANHO ÀS P ARTES, SEM QUE SE VISLUMBRE QUALQUER 

BENEFÍCIO AO CONSUMIDOR. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO 

P R O V I D O ” .  ( T J - D F  -  A G :  9 3 2 7 0 2 0 1 0 8 0 7 0 0 0 0  D F 

0000932-70.2010.807.0000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Data de 

Julgamento: 25/03/2010, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/04/2010, 

DJ-e Pág. 63) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ENTIDADE 

FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. APLICAÇÃO DO CDC. CLÁUSULA 

DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. I - APLICA-SE O CDC ÀS RELAÇÕES 

ESTABELECIDAS ENTRE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E SEUS 

COOPERADOS, DESTINATÁRIOS FINAIS DO SERVIÇO. SÚMULA 321 DO E. 

STJ. II - É NULA A CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO DIVERSO DO 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR, P ARTE HIPOSSUFICIENTE NA RELAÇÃO DE 

CONSUMO, CAUSANDO-LHE DIFICULDADE À SUA DEFESA EM JUÍZO. 

ART. 6º, INC. VIII, DO CDC E ART. 112, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. III - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO”. (TJ-DF - AI: 

15426720128070000 DF 0001542-67.2012.807.0000, Relator: VERA 

ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/03/2012, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: 15/03/2012, DJ-e Pág. 169) 3. Isto posto, INDEFIRO a inicial, o 

que faço com esteio na inteligência do artigo 51, III da Lei nº 9.099/1995, 

declarando extinto o processo sem julgamento de mérito. 4. Sem custas ou 

condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 9.099/1995). 

5. P.R. I. 6. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001853-08.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO DANIEL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATASHA CYNTHIA CANDIDA PEREIRA OAB - MT23329/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYCON DOUGLAS FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de ação proposta contra consumidor residente em 

município situado em área não abrangida por esta comarca, de tal sorte 

que este juiz não é competente para apreciar a causa. Com efeito, mesmo 

sem grafar a narrativa dos fatos, existem indícios de que há relação 

consumerista entre os contendores, sendo que este magistrado 

compreende ser a relação jurídica em apreço regulada pelo CDC, tendo em 

vista o disposto no seu artigo 2º, devendo a situação ser regida pelo 

disposto no artigo 101, I, do aludido diploma, aliás, esta tem sido a 

orientação do Superior Tribunal de Justiça, v.g.: “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO. 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. - Em se tratando 

de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode 

ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do 

consumidor. - Agravo não provido”. (STJ, AgRg no CC 127626/DF 

AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA 2013/0098110-0, 

Dje 17/06/2013) “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. COMPE-TÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

DOMI-CÍLIO DO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA 

COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. A Corte de origem 

decidiu de acordo com jurisprudência do STJ, no sentido de que, em se 

tratando de matéria de consumo, a competência é o domicílio do 

consumidor. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental não 

provido”. (STJ, AgRg no REsp 1319067/DF AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL 2012/0075833-7, Dje 27/11/2012). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA. 1.O foro competente para processar e julgar a ação que 

verse sobre relação de consumo é aquele no qual o consumidor é 

domiciliado. Trata-se, no caso, de competência absoluta, passível de ser 

reconhecida de ofício. 2.Agravo desprovido”. (TJ-DF - AGI: 

20130020285130 DF 0029456-72.2013.8.07.0000, Relator: ANTONINHO 

LOPES, Data de Julgamento: 04/06/2014, 4ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 14/08/2014 . Pág.: 74) 2. Registre-se que a 
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cláusula de eleição de foro diversa do domicílio do consumidor é nula de 

pleno direito, não prevalecendo em situações desta natureza, assim já se 

manifestou nossos tribunais por diversas vezes, c.f.: “EMENTA: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ELEIÇÃO DE FORO 

DIVERSO DO CONSUMIDOR - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - CLÁUSULA 

ABUSIVA - PROCEDÊNCIA. A cláusula de eleição de foro diversa da do 

domicílio do consumidor é abusiva, por lhe causar dificuldade em se 

defender, podendo o juiz declinar da competência de ofício, por se tratar 

d e  i n c o m p e t ê n c i a  a b s o l u t a ” .  ( T J - M G  3 0 8 7 8 6 3  M G 

2.0000.00.308786-3/000(1), Relator: ALVIMAR DE ÁVILA, Data de 

Julgamento: 28/06/2000, Data de Publicação: 26/09/2000) “PROCESSO 

CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

RECONHECIMENTO EX OFFICIO. FORO DE ELEIÇÃO SE IDENTIFICA COM O 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. 

PROPOSITURA DA AÇÃO EM FORO DIVERSO. 1. NOS CASOS EM QUE A 

RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL CARACTERIZA VERDADEIRA 

RELAÇÃO DE CONSUMO, RESTA APLICÁVEL AO CASO AS DISPOSIÇÕES 

INSERTAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NESSE TOCANTE, 

O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU ENTENDIMENTO 

NO SENTIDO DE QUE O CRITÉRIO PARA DETERMINAÇÃO DE 

COMPETÊNCIA DO FORO NAS AÇÕES DE CONSUMO É DE ORDEM 

PÚBLICA, CARACTERIZANDO VERDADEIRA COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

PRECEDENTES. 2. RESTANDO FIRMADO O CARÁTER ABSOLUTO, 

DESNECESSÁRIA A PROVOCAÇÃO DA P ARTE PARA QUE SEJA 

DECLARADA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, O QUE AUTORIZA O 

RECONHECIMENTO EX OFFICIO PELO JULGADOR. 3. EM QUE PESE A 

POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL, A FIM 

DE VIABILIZAR A DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR, TAL 

PRINCÍPIO NÃO AUTORIZA A PROPOSITURA DA DEMANDA EM FORO 

ESTRANHO ÀS P ARTES, SEM QUE SE VISLUMBRE QUALQUER 

BENEFÍCIO AO CONSUMIDOR. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO 

P R O V I D O ” .  ( T J - D F  -  A G :  9 3 2 7 0 2 0 1 0 8 0 7 0 0 0 0  D F 

0000932-70.2010.807.0000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Data de 

Julgamento: 25/03/2010, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/04/2010, 

DJ-e Pág. 63) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ENTIDADE 

FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. APLICAÇÃO DO CDC. CLÁUSULA 

DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. I - APLICA-SE O CDC ÀS RELAÇÕES 

ESTABELECIDAS ENTRE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E SEUS 

COOPERADOS, DESTINATÁRIOS FINAIS DO SERVIÇO. SÚMULA 321 DO E. 

STJ. II - É NULA A CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO DIVERSO DO 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR, P ARTE HIPOSSUFICIENTE NA RELAÇÃO DE 

CONSUMO, CAUSANDO-LHE DIFICULDADE À SUA DEFESA EM JUÍZO. 

ART. 6º, INC. VIII, DO CDC E ART. 112, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. III - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO”. (TJ-DF - AI: 

15426720128070000 DF 0001542-67.2012.807.0000, Relator: VERA 

ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/03/2012, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: 15/03/2012, DJ-e Pág. 169) 3. Isto posto, INDEFIRO a inicial, o 

que faço com esteio na inteligência do artigo 51, III da Lei nº 9.099/1995, 

declarando extinto o processo sem julgamento de mérito. 4. Sem custas ou 

condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 9.099/1995). 

5. P.R. I. 6. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001851-38.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO DANIEL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATASHA CYNTHIA CANDIDA PEREIRA OAB - MT23329/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL PATRICIA BENICIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de ação proposta contra consumidor residente em 

município situado em área não abrangida por esta comarca, de tal sorte 

que este juiz não é competente para apreciar a causa. Com efeito, mesmo 

sem grafar a narrativa dos fatos, existem indícios de que há relação 

consumerista entre os contendores, sendo que este magistrado 

compreende ser a relação jurídica em apreço regulada pelo CDC, tendo em 

vista o disposto no seu artigo 2º, devendo a situação ser regida pelo 

disposto no artigo 101, I, do aludido diploma, aliás, esta tem sido a 

orientação do Superior Tribunal de Justiça, v.g.: “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO. 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. - Em se tratando 

de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode 

ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do 

consumidor. - Agravo não provido”. (STJ, AgRg no CC 127626/DF 

AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA 2013/0098110-0, 

Dje 17/06/2013) “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. COMPE-TÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

DOMI-CÍLIO DO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA 

COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. A Corte de origem 

decidiu de acordo com jurisprudência do STJ, no sentido de que, em se 

tratando de matéria de consumo, a competência é o domicílio do 

consumidor. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental não 

provido”. (STJ, AgRg no REsp 1319067/DF AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL 2012/0075833-7, Dje 27/11/2012). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA. 1.O foro competente para processar e julgar a ação que 

verse sobre relação de consumo é aquele no qual o consumidor é 

domiciliado. Trata-se, no caso, de competência absoluta, passível de ser 

reconhecida de ofício. 2.Agravo desprovido”. (TJ-DF - AGI: 

20130020285130 DF 0029456-72.2013.8.07.0000, Relator: ANTONINHO 

LOPES, Data de Julgamento: 04/06/2014, 4ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 14/08/2014 . Pág.: 74) 2. Registre-se que a 

cláusula de eleição de foro diversa do domicílio do consumidor é nula de 

pleno direito, não prevalecendo em situações desta natureza, assim já se 

manifestou nossos tribunais por diversas vezes, c.f.: “EMENTA: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ELEIÇÃO DE FORO 

DIVERSO DO CONSUMIDOR - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - CLÁUSULA 

ABUSIVA - PROCEDÊNCIA. A cláusula de eleição de foro diversa da do 

domicílio do consumidor é abusiva, por lhe causar dificuldade em se 

defender, podendo o juiz declinar da competência de ofício, por se tratar 

d e  i n c o m p e t ê n c i a  a b s o l u t a ” .  ( T J - M G  3 0 8 7 8 6 3  M G 

2.0000.00.308786-3/000(1), Relator: ALVIMAR DE ÁVILA, Data de 

Julgamento: 28/06/2000, Data de Publicação: 26/09/2000) “PROCESSO 

CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

RECONHECIMENTO EX OFFICIO. FORO DE ELEIÇÃO SE IDENTIFICA COM O 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. 

PROPOSITURA DA AÇÃO EM FORO DIVERSO. 1. NOS CASOS EM QUE A 

RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL CARACTERIZA VERDADEIRA 

RELAÇÃO DE CONSUMO, RESTA APLICÁVEL AO CASO AS DISPOSIÇÕES 

INSERTAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NESSE TOCANTE, 

O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU ENTENDIMENTO 

NO SENTIDO DE QUE O CRITÉRIO PARA DETERMINAÇÃO DE 

COMPETÊNCIA DO FORO NAS AÇÕES DE CONSUMO É DE ORDEM 

PÚBLICA, CARACTERIZANDO VERDADEIRA COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

PRECEDENTES. 2. RESTANDO FIRMADO O CARÁTER ABSOLUTO, 

DESNECESSÁRIA A PROVOCAÇÃO DA P ARTE PARA QUE SEJA 

DECLARADA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, O QUE AUTORIZA O 

RECONHECIMENTO EX OFFICIO PELO JULGADOR. 3. EM QUE PESE A 

POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL, A FIM 

DE VIABILIZAR A DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR, TAL 

PRINCÍPIO NÃO AUTORIZA A PROPOSITURA DA DEMANDA EM FORO 

ESTRANHO ÀS P ARTES, SEM QUE SE VISLUMBRE QUALQUER 

BENEFÍCIO AO CONSUMIDOR. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO 

P R O V I D O ” .  ( T J - D F  -  A G :  9 3 2 7 0 2 0 1 0 8 0 7 0 0 0 0  D F 

0000932-70.2010.807.0000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Data de 

Julgamento: 25/03/2010, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/04/2010, 

DJ-e Pág. 63) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ENTIDADE 

FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. APLICAÇÃO DO CDC. CLÁUSULA 

DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. I - APLICA-SE O CDC ÀS RELAÇÕES 

ESTABELECIDAS ENTRE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E SEUS 

COOPERADOS, DESTINATÁRIOS FINAIS DO SERVIÇO. SÚMULA 321 DO E. 

STJ. II - É NULA A CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO DIVERSO DO 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR, P ARTE HIPOSSUFICIENTE NA RELAÇÃO DE 

CONSUMO, CAUSANDO-LHE DIFICULDADE À SUA DEFESA EM JUÍZO. 

ART. 6º, INC. VIII, DO CDC E ART. 112, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. III - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO”. (TJ-DF - AI: 

15426720128070000 DF 0001542-67.2012.807.0000, Relator: VERA 
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ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/03/2012, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: 15/03/2012, DJ-e Pág. 169) 3. Isto posto, INDEFIRO a inicial, o 

que faço com esteio na inteligência do artigo 51, III da Lei nº 9.099/1995, 

declarando extinto o processo sem julgamento de mérito. 4. Sem custas ou 

condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 9.099/1995). 

5. P.R. I. 6. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001850-53.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO DANIEL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATASHA CYNTHIA CANDIDA PEREIRA OAB - MT23329/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA APARECIDA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de ação proposta contra consumidor residente em 

município situado em área não abrangida por esta comarca, de tal sorte 

que este juiz não é competente para apreciar a causa. Com efeito, mesmo 

sem grafar a narrativa dos fatos, existem indícios de que há relação 

consumerista entre os contendores, sendo que este magistrado 

compreende ser a relação jurídica em apreço regulada pelo CDC, tendo em 

vista o disposto no seu artigo 2º, devendo a situação ser regida pelo 

disposto no artigo 101, I, do aludido diploma, aliás, esta tem sido a 

orientação do Superior Tribunal de Justiça, v.g.: “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO. 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. - Em se tratando 

de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode 

ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do 

consumidor. - Agravo não provido”. (STJ, AgRg no CC 127626/DF 

AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA 2013/0098110-0, 

Dje 17/06/2013) “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. COMPE-TÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

DOMI-CÍLIO DO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA 

COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. A Corte de origem 

decidiu de acordo com jurisprudência do STJ, no sentido de que, em se 

tratando de matéria de consumo, a competência é o domicílio do 

consumidor. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental não 

provido”. (STJ, AgRg no REsp 1319067/DF AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL 2012/0075833-7, Dje 27/11/2012). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA. 1.O foro competente para processar e julgar a ação que 

verse sobre relação de consumo é aquele no qual o consumidor é 

domiciliado. Trata-se, no caso, de competência absoluta, passível de ser 

reconhecida de ofício. 2.Agravo desprovido”. (TJ-DF - AGI: 

20130020285130 DF 0029456-72.2013.8.07.0000, Relator: ANTONINHO 

LOPES, Data de Julgamento: 04/06/2014, 4ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 14/08/2014 . Pág.: 74) 2. Registre-se que a 

cláusula de eleição de foro diversa do domicílio do consumidor é nula de 

pleno direito, não prevalecendo em situações desta natureza, assim já se 

manifestou nossos tribunais por diversas vezes, c.f.: “EMENTA: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ELEIÇÃO DE FORO 

DIVERSO DO CONSUMIDOR - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - CLÁUSULA 

ABUSIVA - PROCEDÊNCIA. A cláusula de eleição de foro diversa da do 

domicílio do consumidor é abusiva, por lhe causar dificuldade em se 

defender, podendo o juiz declinar da competência de ofício, por se tratar 

d e  i n c o m p e t ê n c i a  a b s o l u t a ” .  ( T J - M G  3 0 8 7 8 6 3  M G 

2.0000.00.308786-3/000(1), Relator: ALVIMAR DE ÁVILA, Data de 

Julgamento: 28/06/2000, Data de Publicação: 26/09/2000) “PROCESSO 

CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

RECONHECIMENTO EX OFFICIO. FORO DE ELEIÇÃO SE IDENTIFICA COM O 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. 

PROPOSITURA DA AÇÃO EM FORO DIVERSO. 1. NOS CASOS EM QUE A 

RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL CARACTERIZA VERDADEIRA 

RELAÇÃO DE CONSUMO, RESTA APLICÁVEL AO CASO AS DISPOSIÇÕES 

INSERTAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NESSE TOCANTE, 

O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU ENTENDIMENTO 

NO SENTIDO DE QUE O CRITÉRIO PARA DETERMINAÇÃO DE 

COMPETÊNCIA DO FORO NAS AÇÕES DE CONSUMO É DE ORDEM 

PÚBLICA, CARACTERIZANDO VERDADEIRA COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

PRECEDENTES. 2. RESTANDO FIRMADO O CARÁTER ABSOLUTO, 

DESNECESSÁRIA A PROVOCAÇÃO DA P ARTE PARA QUE SEJA 

DECLARADA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, O QUE AUTORIZA O 

RECONHECIMENTO EX OFFICIO PELO JULGADOR. 3. EM QUE PESE A 

POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL, A FIM 

DE VIABILIZAR A DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR, TAL 

PRINCÍPIO NÃO AUTORIZA A PROPOSITURA DA DEMANDA EM FORO 

ESTRANHO ÀS P ARTES, SEM QUE SE VISLUMBRE QUALQUER 

BENEFÍCIO AO CONSUMIDOR. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO 

P R O V I D O ” .  ( T J - D F  -  A G :  9 3 2 7 0 2 0 1 0 8 0 7 0 0 0 0  D F 

0000932-70.2010.807.0000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Data de 

Julgamento: 25/03/2010, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/04/2010, 

DJ-e Pág. 63) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ENTIDADE 

FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. APLICAÇÃO DO CDC. CLÁUSULA 

DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. I - APLICA-SE O CDC ÀS RELAÇÕES 

ESTABELECIDAS ENTRE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E SEUS 

COOPERADOS, DESTINATÁRIOS FINAIS DO SERVIÇO. SÚMULA 321 DO E. 

STJ. II - É NULA A CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO DIVERSO DO 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR, P ARTE HIPOSSUFICIENTE NA RELAÇÃO DE 

CONSUMO, CAUSANDO-LHE DIFICULDADE À SUA DEFESA EM JUÍZO. 

ART. 6º, INC. VIII, DO CDC E ART. 112, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. III - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO”. (TJ-DF - AI: 

15426720128070000 DF 0001542-67.2012.807.0000, Relator: VERA 

ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/03/2012, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: 15/03/2012, DJ-e Pág. 169) 3. Isto posto, INDEFIRO a inicial, o 

que faço com esteio na inteligência do artigo 51, III da Lei nº 9.099/1995, 

declarando extinto o processo sem julgamento de mérito. 4. Sem custas ou 

condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 9.099/1995). 

5. P.R. I. 6. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001849-68.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO DANIEL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATASHA CYNTHIA CANDIDA PEREIRA OAB - MT23329/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KENIA LUIZA DOS REIS PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de ação proposta contra consumidor residente em 

município situado em área não abrangida por esta comarca, de tal sorte 

que este juiz não é competente para apreciar a causa. Com efeito, mesmo 

sem grafar a narrativa dos fatos, existem indícios de que há relação 

consumerista entre os contendores, sendo que este magistrado 

compreende ser a relação jurídica em apreço regulada pelo CDC, tendo em 

vista o disposto no seu artigo 2º, devendo a situação ser regida pelo 

disposto no artigo 101, I, do aludido diploma, aliás, esta tem sido a 

orientação do Superior Tribunal de Justiça, v.g.: “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO. 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. - Em se tratando 

de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode 

ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do 

consumidor. - Agravo não provido”. (STJ, AgRg no CC 127626/DF 

AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA 2013/0098110-0, 

Dje 17/06/2013) “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. COMPE-TÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

DOMI-CÍLIO DO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA 

COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. A Corte de origem 

decidiu de acordo com jurisprudência do STJ, no sentido de que, em se 

tratando de matéria de consumo, a competência é o domicílio do 

consumidor. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental não 

provido”. (STJ, AgRg no REsp 1319067/DF AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL 2012/0075833-7, Dje 27/11/2012). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA. 1.O foro competente para processar e julgar a ação que 
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verse sobre relação de consumo é aquele no qual o consumidor é 

domiciliado. Trata-se, no caso, de competência absoluta, passível de ser 

reconhecida de ofício. 2.Agravo desprovido”. (TJ-DF - AGI: 

20130020285130 DF 0029456-72.2013.8.07.0000, Relator: ANTONINHO 

LOPES, Data de Julgamento: 04/06/2014, 4ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 14/08/2014 . Pág.: 74) 2. Registre-se que a 

cláusula de eleição de foro diversa do domicílio do consumidor é nula de 

pleno direito, não prevalecendo em situações desta natureza, assim já se 

manifestou nossos tribunais por diversas vezes, c.f.: “EMENTA: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ELEIÇÃO DE FORO 

DIVERSO DO CONSUMIDOR - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - CLÁUSULA 

ABUSIVA - PROCEDÊNCIA. A cláusula de eleição de foro diversa da do 

domicílio do consumidor é abusiva, por lhe causar dificuldade em se 

defender, podendo o juiz declinar da competência de ofício, por se tratar 

d e  i n c o m p e t ê n c i a  a b s o l u t a ” .  ( T J - M G  3 0 8 7 8 6 3  M G 

2.0000.00.308786-3/000(1), Relator: ALVIMAR DE ÁVILA, Data de 

Julgamento: 28/06/2000, Data de Publicação: 26/09/2000) “PROCESSO 

CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

RECONHECIMENTO EX OFFICIO. FORO DE ELEIÇÃO SE IDENTIFICA COM O 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. 

PROPOSITURA DA AÇÃO EM FORO DIVERSO. 1. NOS CASOS EM QUE A 

RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL CARACTERIZA VERDADEIRA 

RELAÇÃO DE CONSUMO, RESTA APLICÁVEL AO CASO AS DISPOSIÇÕES 

INSERTAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NESSE TOCANTE, 

O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU ENTENDIMENTO 

NO SENTIDO DE QUE O CRITÉRIO PARA DETERMINAÇÃO DE 

COMPETÊNCIA DO FORO NAS AÇÕES DE CONSUMO É DE ORDEM 

PÚBLICA, CARACTERIZANDO VERDADEIRA COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

PRECEDENTES. 2. RESTANDO FIRMADO O CARÁTER ABSOLUTO, 

DESNECESSÁRIA A PROVOCAÇÃO DA P ARTE PARA QUE SEJA 

DECLARADA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, O QUE AUTORIZA O 

RECONHECIMENTO EX OFFICIO PELO JULGADOR. 3. EM QUE PESE A 

POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL, A FIM 

DE VIABILIZAR A DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR, TAL 

PRINCÍPIO NÃO AUTORIZA A PROPOSITURA DA DEMANDA EM FORO 

ESTRANHO ÀS P ARTES, SEM QUE SE VISLUMBRE QUALQUER 

BENEFÍCIO AO CONSUMIDOR. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO 

P R O V I D O ” .  ( T J - D F  -  A G :  9 3 2 7 0 2 0 1 0 8 0 7 0 0 0 0  D F 

0000932-70.2010.807.0000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Data de 

Julgamento: 25/03/2010, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/04/2010, 

DJ-e Pág. 63) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ENTIDADE 

FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. APLICAÇÃO DO CDC. CLÁUSULA 

DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. I - APLICA-SE O CDC ÀS RELAÇÕES 

ESTABELECIDAS ENTRE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E SEUS 

COOPERADOS, DESTINATÁRIOS FINAIS DO SERVIÇO. SÚMULA 321 DO E. 

STJ. II - É NULA A CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO DIVERSO DO 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR, P ARTE HIPOSSUFICIENTE NA RELAÇÃO DE 

CONSUMO, CAUSANDO-LHE DIFICULDADE À SUA DEFESA EM JUÍZO. 

ART. 6º, INC. VIII, DO CDC E ART. 112, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. III - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO”. (TJ-DF - AI: 

15426720128070000 DF 0001542-67.2012.807.0000, Relator: VERA 

ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/03/2012, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: 15/03/2012, DJ-e Pág. 169) 3. Isto posto, INDEFIRO a inicial, o 

que faço com esteio na inteligência do artigo 51, III da Lei nº 9.099/1995, 

declarando extinto o processo sem julgamento de mérito. 4. Sem custas ou 

condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 9.099/1995). 

5. P.R. I. 6. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001848-83.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO DANIEL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATASHA CYNTHIA CANDIDA PEREIRA OAB - MT23329/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDDSON LEMOS DA CUNHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de ação proposta contra consumidor residente em 

município situado em área não abrangida por esta comarca, de tal sorte 

que este juiz não é competente para apreciar a causa. Com efeito, mesmo 

sem grafar a narrativa dos fatos, existem indícios de que há relação 

consumerista entre os contendores, sendo que este magistrado 

compreende ser a relação jurídica em apreço regulada pelo CDC, tendo em 

vista o disposto no seu artigo 2º, devendo a situação ser regida pelo 

disposto no artigo 101, I, do aludido diploma, aliás, esta tem sido a 

orientação do Superior Tribunal de Justiça, v.g.: “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO. 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. - Em se tratando 

de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode 

ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do 

consumidor. - Agravo não provido”. (STJ, AgRg no CC 127626/DF 

AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA 2013/0098110-0, 

Dje 17/06/2013) “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. COMPE-TÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

DOMI-CÍLIO DO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA 

COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. A Corte de origem 

decidiu de acordo com jurisprudência do STJ, no sentido de que, em se 

tratando de matéria de consumo, a competência é o domicílio do 

consumidor. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental não 

provido”. (STJ, AgRg no REsp 1319067/DF AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL 2012/0075833-7, Dje 27/11/2012). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA. 1.O foro competente para processar e julgar a ação que 

verse sobre relação de consumo é aquele no qual o consumidor é 

domiciliado. Trata-se, no caso, de competência absoluta, passível de ser 

reconhecida de ofício. 2.Agravo desprovido”. (TJ-DF - AGI: 

20130020285130 DF 0029456-72.2013.8.07.0000, Relator: ANTONINHO 

LOPES, Data de Julgamento: 04/06/2014, 4ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 14/08/2014 . Pág.: 74) 2. Registre-se que a 

cláusula de eleição de foro diversa do domicílio do consumidor é nula de 

pleno direito, não prevalecendo em situações desta natureza, assim já se 

manifestou nossos tribunais por diversas vezes, c.f.: “EMENTA: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ELEIÇÃO DE FORO 

DIVERSO DO CONSUMIDOR - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - CLÁUSULA 

ABUSIVA - PROCEDÊNCIA. A cláusula de eleição de foro diversa da do 

domicílio do consumidor é abusiva, por lhe causar dificuldade em se 

defender, podendo o juiz declinar da competência de ofício, por se tratar 

d e  i n c o m p e t ê n c i a  a b s o l u t a ” .  ( T J - M G  3 0 8 7 8 6 3  M G 

2.0000.00.308786-3/000(1), Relator: ALVIMAR DE ÁVILA, Data de 

Julgamento: 28/06/2000, Data de Publicação: 26/09/2000) “PROCESSO 

CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

RECONHECIMENTO EX OFFICIO. FORO DE ELEIÇÃO SE IDENTIFICA COM O 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. 

PROPOSITURA DA AÇÃO EM FORO DIVERSO. 1. NOS CASOS EM QUE A 

RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL CARACTERIZA VERDADEIRA 

RELAÇÃO DE CONSUMO, RESTA APLICÁVEL AO CASO AS DISPOSIÇÕES 

INSERTAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NESSE TOCANTE, 

O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU ENTENDIMENTO 

NO SENTIDO DE QUE O CRITÉRIO PARA DETERMINAÇÃO DE 

COMPETÊNCIA DO FORO NAS AÇÕES DE CONSUMO É DE ORDEM 

PÚBLICA, CARACTERIZANDO VERDADEIRA COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

PRECEDENTES. 2. RESTANDO FIRMADO O CARÁTER ABSOLUTO, 

DESNECESSÁRIA A PROVOCAÇÃO DA P ARTE PARA QUE SEJA 

DECLARADA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, O QUE AUTORIZA O 

RECONHECIMENTO EX OFFICIO PELO JULGADOR. 3. EM QUE PESE A 

POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL, A FIM 

DE VIABILIZAR A DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR, TAL 

PRINCÍPIO NÃO AUTORIZA A PROPOSITURA DA DEMANDA EM FORO 

ESTRANHO ÀS P ARTES, SEM QUE SE VISLUMBRE QUALQUER 

BENEFÍCIO AO CONSUMIDOR. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO 

P R O V I D O ” .  ( T J - D F  -  A G :  9 3 2 7 0 2 0 1 0 8 0 7 0 0 0 0  D F 

0000932-70.2010.807.0000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Data de 

Julgamento: 25/03/2010, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/04/2010, 

DJ-e Pág. 63) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ENTIDADE 

FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. APLICAÇÃO DO CDC. CLÁUSULA 

DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. I - APLICA-SE O CDC ÀS RELAÇÕES 

ESTABELECIDAS ENTRE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E SEUS 

COOPERADOS, DESTINATÁRIOS FINAIS DO SERVIÇO. SÚMULA 321 DO E. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036829/10/2018 Página 119 de 998



STJ. II - É NULA A CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO DIVERSO DO 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR, P ARTE HIPOSSUFICIENTE NA RELAÇÃO DE 

CONSUMO, CAUSANDO-LHE DIFICULDADE À SUA DEFESA EM JUÍZO. 

ART. 6º, INC. VIII, DO CDC E ART. 112, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. III - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO”. (TJ-DF - AI: 

15426720128070000 DF 0001542-67.2012.807.0000, Relator: VERA 

ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/03/2012, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: 15/03/2012, DJ-e Pág. 169) 3. Isto posto, INDEFIRO a inicial, o 

que faço com esteio na inteligência do artigo 51, III da Lei nº 9.099/1995, 

declarando extinto o processo sem julgamento de mérito. 4. Sem custas ou 

condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 9.099/1995). 

5. P.R. I. 6. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001847-98.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO DANIEL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATASHA CYNTHIA CANDIDA PEREIRA OAB - MT23329/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANILDA SILVA DE ALENCAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de ação proposta contra consumidor residente em 

município situado em área não abrangida por esta comarca, de tal sorte 

que este juiz não é competente para apreciar a causa. Com efeito, mesmo 

sem grafar a narrativa dos fatos, existem indícios de que há relação 

consumerista entre os contendores, sendo que este magistrado 

compreende ser a relação jurídica em apreço regulada pelo CDC, tendo em 

vista o disposto no seu artigo 2º, devendo a situação ser regida pelo 

disposto no artigo 101, I, do aludido diploma, aliás, esta tem sido a 

orientação do Superior Tribunal de Justiça, v.g.: “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO. 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. - Em se tratando 

de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode 

ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do 

consumidor. - Agravo não provido”. (STJ, AgRg no CC 127626/DF 

AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA 2013/0098110-0, 

Dje 17/06/2013) “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. COMPE-TÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

DOMI-CÍLIO DO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA 

COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. A Corte de origem 

decidiu de acordo com jurisprudência do STJ, no sentido de que, em se 

tratando de matéria de consumo, a competência é o domicílio do 

consumidor. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental não 

provido”. (STJ, AgRg no REsp 1319067/DF AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL 2012/0075833-7, Dje 27/11/2012). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA. 1.O foro competente para processar e julgar a ação que 

verse sobre relação de consumo é aquele no qual o consumidor é 

domiciliado. Trata-se, no caso, de competência absoluta, passível de ser 

reconhecida de ofício. 2.Agravo desprovido”. (TJ-DF - AGI: 

20130020285130 DF 0029456-72.2013.8.07.0000, Relator: ANTONINHO 

LOPES, Data de Julgamento: 04/06/2014, 4ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 14/08/2014 . Pág.: 74) 2. Registre-se que a 

cláusula de eleição de foro diversa do domicílio do consumidor é nula de 

pleno direito, não prevalecendo em situações desta natureza, assim já se 

manifestou nossos tribunais por diversas vezes, c.f.: “EMENTA: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ELEIÇÃO DE FORO 

DIVERSO DO CONSUMIDOR - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - CLÁUSULA 

ABUSIVA - PROCEDÊNCIA. A cláusula de eleição de foro diversa da do 

domicílio do consumidor é abusiva, por lhe causar dificuldade em se 

defender, podendo o juiz declinar da competência de ofício, por se tratar 

d e  i n c o m p e t ê n c i a  a b s o l u t a ” .  ( T J - M G  3 0 8 7 8 6 3  M G 

2.0000.00.308786-3/000(1), Relator: ALVIMAR DE ÁVILA, Data de 

Julgamento: 28/06/2000, Data de Publicação: 26/09/2000) “PROCESSO 

CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

RECONHECIMENTO EX OFFICIO. FORO DE ELEIÇÃO SE IDENTIFICA COM O 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. 

PROPOSITURA DA AÇÃO EM FORO DIVERSO. 1. NOS CASOS EM QUE A 

RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL CARACTERIZA VERDADEIRA 

RELAÇÃO DE CONSUMO, RESTA APLICÁVEL AO CASO AS DISPOSIÇÕES 

INSERTAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NESSE TOCANTE, 

O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU ENTENDIMENTO 

NO SENTIDO DE QUE O CRITÉRIO PARA DETERMINAÇÃO DE 

COMPETÊNCIA DO FORO NAS AÇÕES DE CONSUMO É DE ORDEM 

PÚBLICA, CARACTERIZANDO VERDADEIRA COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

PRECEDENTES. 2. RESTANDO FIRMADO O CARÁTER ABSOLUTO, 

DESNECESSÁRIA A PROVOCAÇÃO DA P ARTE PARA QUE SEJA 

DECLARADA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, O QUE AUTORIZA O 

RECONHECIMENTO EX OFFICIO PELO JULGADOR. 3. EM QUE PESE A 

POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL, A FIM 

DE VIABILIZAR A DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR, TAL 

PRINCÍPIO NÃO AUTORIZA A PROPOSITURA DA DEMANDA EM FORO 

ESTRANHO ÀS P ARTES, SEM QUE SE VISLUMBRE QUALQUER 

BENEFÍCIO AO CONSUMIDOR. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO 

P R O V I D O ” .  ( T J - D F  -  A G :  9 3 2 7 0 2 0 1 0 8 0 7 0 0 0 0  D F 

0000932-70.2010.807.0000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Data de 

Julgamento: 25/03/2010, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/04/2010, 

DJ-e Pág. 63) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ENTIDADE 

FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. APLICAÇÃO DO CDC. CLÁUSULA 

DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. I - APLICA-SE O CDC ÀS RELAÇÕES 

ESTABELECIDAS ENTRE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E SEUS 

COOPERADOS, DESTINATÁRIOS FINAIS DO SERVIÇO. SÚMULA 321 DO E. 

STJ. II - É NULA A CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO DIVERSO DO 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR, P ARTE HIPOSSUFICIENTE NA RELAÇÃO DE 

CONSUMO, CAUSANDO-LHE DIFICULDADE À SUA DEFESA EM JUÍZO. 

ART. 6º, INC. VIII, DO CDC E ART. 112, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. III - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO”. (TJ-DF - AI: 

15426720128070000 DF 0001542-67.2012.807.0000, Relator: VERA 

ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/03/2012, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: 15/03/2012, DJ-e Pág. 169) 3. Isto posto, INDEFIRO a inicial, o 

que faço com esteio na inteligência do artigo 51, III da Lei nº 9.099/1995, 

declarando extinto o processo sem julgamento de mérito. 4. Sem custas ou 

condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 9.099/1995). 

5. P.R. I. 6. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001846-16.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO DANIEL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATASHA CYNTHIA CANDIDA PEREIRA OAB - MT23329/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA ARANTES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de ação proposta contra consumidor residente em 

município situado em área não abrangida por esta comarca, de tal sorte 

que este juiz não é competente para apreciar a causa. Com efeito, mesmo 

sem grafar a narrativa dos fatos, existem indícios de que há relação 

consumerista entre os contendores, sendo que este magistrado 

compreende ser a relação jurídica em apreço regulada pelo CDC, tendo em 

vista o disposto no seu artigo 2º, devendo a situação ser regida pelo 

disposto no artigo 101, I, do aludido diploma, aliás, esta tem sido a 

orientação do Superior Tribunal de Justiça, v.g.: “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO. 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. - Em se tratando 

de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode 

ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do 

consumidor. - Agravo não provido”. (STJ, AgRg no CC 127626/DF 

AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA 2013/0098110-0, 

Dje 17/06/2013) “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. COMPE-TÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

DOMI-CÍLIO DO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA 

COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. A Corte de origem 

decidiu de acordo com jurisprudência do STJ, no sentido de que, em se 

tratando de matéria de consumo, a competência é o domicílio do 
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consumidor. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental não 

provido”. (STJ, AgRg no REsp 1319067/DF AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL 2012/0075833-7, Dje 27/11/2012). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA. 1.O foro competente para processar e julgar a ação que 

verse sobre relação de consumo é aquele no qual o consumidor é 

domiciliado. Trata-se, no caso, de competência absoluta, passível de ser 

reconhecida de ofício. 2.Agravo desprovido”. (TJ-DF - AGI: 

20130020285130 DF 0029456-72.2013.8.07.0000, Relator: ANTONINHO 

LOPES, Data de Julgamento: 04/06/2014, 4ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 14/08/2014 . Pág.: 74) 2. Registre-se que a 

cláusula de eleição de foro diversa do domicílio do consumidor é nula de 

pleno direito, não prevalecendo em situações desta natureza, assim já se 

manifestou nossos tribunais por diversas vezes, c.f.: “EMENTA: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ELEIÇÃO DE FORO 

DIVERSO DO CONSUMIDOR - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - CLÁUSULA 

ABUSIVA - PROCEDÊNCIA. A cláusula de eleição de foro diversa da do 

domicílio do consumidor é abusiva, por lhe causar dificuldade em se 

defender, podendo o juiz declinar da competência de ofício, por se tratar 

d e  i n c o m p e t ê n c i a  a b s o l u t a ” .  ( T J - M G  3 0 8 7 8 6 3  M G 

2.0000.00.308786-3/000(1), Relator: ALVIMAR DE ÁVILA, Data de 

Julgamento: 28/06/2000, Data de Publicação: 26/09/2000) “PROCESSO 

CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

RECONHECIMENTO EX OFFICIO. FORO DE ELEIÇÃO SE IDENTIFICA COM O 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. 

PROPOSITURA DA AÇÃO EM FORO DIVERSO. 1. NOS CASOS EM QUE A 

RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL CARACTERIZA VERDADEIRA 

RELAÇÃO DE CONSUMO, RESTA APLICÁVEL AO CASO AS DISPOSIÇÕES 

INSERTAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NESSE TOCANTE, 

O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU ENTENDIMENTO 

NO SENTIDO DE QUE O CRITÉRIO PARA DETERMINAÇÃO DE 

COMPETÊNCIA DO FORO NAS AÇÕES DE CONSUMO É DE ORDEM 

PÚBLICA, CARACTERIZANDO VERDADEIRA COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

PRECEDENTES. 2. RESTANDO FIRMADO O CARÁTER ABSOLUTO, 

DESNECESSÁRIA A PROVOCAÇÃO DA P ARTE PARA QUE SEJA 

DECLARADA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, O QUE AUTORIZA O 

RECONHECIMENTO EX OFFICIO PELO JULGADOR. 3. EM QUE PESE A 

POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL, A FIM 

DE VIABILIZAR A DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR, TAL 

PRINCÍPIO NÃO AUTORIZA A PROPOSITURA DA DEMANDA EM FORO 

ESTRANHO ÀS P ARTES, SEM QUE SE VISLUMBRE QUALQUER 

BENEFÍCIO AO CONSUMIDOR. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO 

P R O V I D O ” .  ( T J - D F  -  A G :  9 3 2 7 0 2 0 1 0 8 0 7 0 0 0 0  D F 

0000932-70.2010.807.0000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Data de 

Julgamento: 25/03/2010, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/04/2010, 

DJ-e Pág. 63) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ENTIDADE 

FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. APLICAÇÃO DO CDC. CLÁUSULA 

DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. I - APLICA-SE O CDC ÀS RELAÇÕES 

ESTABELECIDAS ENTRE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E SEUS 

COOPERADOS, DESTINATÁRIOS FINAIS DO SERVIÇO. SÚMULA 321 DO E. 

STJ. II - É NULA A CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO DIVERSO DO 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR, P ARTE HIPOSSUFICIENTE NA RELAÇÃO DE 

CONSUMO, CAUSANDO-LHE DIFICULDADE À SUA DEFESA EM JUÍZO. 

ART. 6º, INC. VIII, DO CDC E ART. 112, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. III - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO”. (TJ-DF - AI: 

15426720128070000 DF 0001542-67.2012.807.0000, Relator: VERA 

ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/03/2012, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: 15/03/2012, DJ-e Pág. 169) 3. Isto posto, INDEFIRO a inicial, o 

que faço com esteio na inteligência do artigo 51, III da Lei nº 9.099/1995, 

declarando extinto o processo sem julgamento de mérito. 4. Sem custas ou 

condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 9.099/1995). 

5. P.R. I. 6. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001845-31.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO DANIEL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATASHA CYNTHIA CANDIDA PEREIRA OAB - MT23329/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA VALERIA ELOI DENIZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de ação proposta contra consumidor residente em 

município situado em área não abrangida por esta comarca, de tal sorte 

que este juiz não é competente para apreciar a causa. Com efeito, mesmo 

sem grafar a narrativa dos fatos, existem indícios de que há relação 

consumerista entre os contendores, sendo que este magistrado 

compreende ser a relação jurídica em apreço regulada pelo CDC, tendo em 

vista o disposto no seu artigo 2º, devendo a situação ser regida pelo 

disposto no artigo 101, I, do aludido diploma, aliás, esta tem sido a 

orientação do Superior Tribunal de Justiça, v.g.: “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO. 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. - Em se tratando 

de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode 

ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do 

consumidor. - Agravo não provido”. (STJ, AgRg no CC 127626/DF 

AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA 2013/0098110-0, 

Dje 17/06/2013) “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. COMPE-TÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

DOMI-CÍLIO DO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA 

COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. A Corte de origem 

decidiu de acordo com jurisprudência do STJ, no sentido de que, em se 

tratando de matéria de consumo, a competência é o domicílio do 

consumidor. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental não 

provido”. (STJ, AgRg no REsp 1319067/DF AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL 2012/0075833-7, Dje 27/11/2012). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA. 1.O foro competente para processar e julgar a ação que 

verse sobre relação de consumo é aquele no qual o consumidor é 

domiciliado. Trata-se, no caso, de competência absoluta, passível de ser 

reconhecida de ofício. 2.Agravo desprovido”. (TJ-DF - AGI: 

20130020285130 DF 0029456-72.2013.8.07.0000, Relator: ANTONINHO 

LOPES, Data de Julgamento: 04/06/2014, 4ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 14/08/2014 . Pág.: 74) 2. Registre-se que a 

cláusula de eleição de foro diversa do domicílio do consumidor é nula de 

pleno direito, não prevalecendo em situações desta natureza, assim já se 

manifestou nossos tribunais por diversas vezes, c.f.: “EMENTA: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ELEIÇÃO DE FORO 

DIVERSO DO CONSUMIDOR - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - CLÁUSULA 

ABUSIVA - PROCEDÊNCIA. A cláusula de eleição de foro diversa da do 

domicílio do consumidor é abusiva, por lhe causar dificuldade em se 

defender, podendo o juiz declinar da competência de ofício, por se tratar 

d e  i n c o m p e t ê n c i a  a b s o l u t a ” .  ( T J - M G  3 0 8 7 8 6 3  M G 

2.0000.00.308786-3/000(1), Relator: ALVIMAR DE ÁVILA, Data de 

Julgamento: 28/06/2000, Data de Publicação: 26/09/2000) “PROCESSO 

CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

RECONHECIMENTO EX OFFICIO. FORO DE ELEIÇÃO SE IDENTIFICA COM O 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. 

PROPOSITURA DA AÇÃO EM FORO DIVERSO. 1. NOS CASOS EM QUE A 

RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL CARACTERIZA VERDADEIRA 

RELAÇÃO DE CONSUMO, RESTA APLICÁVEL AO CASO AS DISPOSIÇÕES 

INSERTAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NESSE TOCANTE, 

O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU ENTENDIMENTO 

NO SENTIDO DE QUE O CRITÉRIO PARA DETERMINAÇÃO DE 

COMPETÊNCIA DO FORO NAS AÇÕES DE CONSUMO É DE ORDEM 

PÚBLICA, CARACTERIZANDO VERDADEIRA COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

PRECEDENTES. 2. RESTANDO FIRMADO O CARÁTER ABSOLUTO, 

DESNECESSÁRIA A PROVOCAÇÃO DA P ARTE PARA QUE SEJA 

DECLARADA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, O QUE AUTORIZA O 

RECONHECIMENTO EX OFFICIO PELO JULGADOR. 3. EM QUE PESE A 

POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL, A FIM 

DE VIABILIZAR A DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR, TAL 

PRINCÍPIO NÃO AUTORIZA A PROPOSITURA DA DEMANDA EM FORO 

ESTRANHO ÀS P ARTES, SEM QUE SE VISLUMBRE QUALQUER 

BENEFÍCIO AO CONSUMIDOR. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO 

P R O V I D O ” .  ( T J - D F  -  A G :  9 3 2 7 0 2 0 1 0 8 0 7 0 0 0 0  D F 

0000932-70.2010.807.0000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Data de 
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Julgamento: 25/03/2010, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/04/2010, 

DJ-e Pág. 63) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ENTIDADE 

FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. APLICAÇÃO DO CDC. CLÁUSULA 

DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. I - APLICA-SE O CDC ÀS RELAÇÕES 

ESTABELECIDAS ENTRE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E SEUS 

COOPERADOS, DESTINATÁRIOS FINAIS DO SERVIÇO. SÚMULA 321 DO E. 

STJ. II - É NULA A CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO DIVERSO DO 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR, P ARTE HIPOSSUFICIENTE NA RELAÇÃO DE 

CONSUMO, CAUSANDO-LHE DIFICULDADE À SUA DEFESA EM JUÍZO. 

ART. 6º, INC. VIII, DO CDC E ART. 112, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. III - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO”. (TJ-DF - AI: 

15426720128070000 DF 0001542-67.2012.807.0000, Relator: VERA 

ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/03/2012, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: 15/03/2012, DJ-e Pág. 169) 3. Isto posto, INDEFIRO a inicial, o 

que faço com esteio na inteligência do artigo 51, III da Lei nº 9.099/1995, 

declarando extinto o processo sem julgamento de mérito. 4. Sem custas ou 

condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 9.099/1995). 

5. P.R. I. 6. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001840-09.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO DANIEL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATASHA CYNTHIA CANDIDA PEREIRA OAB - MT23329/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER JOSE DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de ação proposta contra consumidor residente em 

município situado em área não abrangida por esta comarca, de tal sorte 

que este juiz não é competente para apreciar a causa. Com efeito, mesmo 

sem grafar a narrativa dos fatos, existem indícios de que há relação 

consumerista entre os contendores, sendo que este magistrado 

compreende ser a relação jurídica em apreço regulada pelo CDC, tendo em 

vista o disposto no seu artigo 2º, devendo a situação ser regida pelo 

disposto no artigo 101, I, do aludido diploma, aliás, esta tem sido a 

orientação do Superior Tribunal de Justiça, v.g.: “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO. 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. - Em se tratando 

de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode 

ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do 

consumidor. - Agravo não provido”. (STJ, AgRg no CC 127626/DF 

AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA 2013/0098110-0, 

Dje 17/06/2013) “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. COMPE-TÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

DOMI-CÍLIO DO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA 

COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. A Corte de origem 

decidiu de acordo com jurisprudência do STJ, no sentido de que, em se 

tratando de matéria de consumo, a competência é o domicílio do 

consumidor. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental não 

provido”. (STJ, AgRg no REsp 1319067/DF AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL 2012/0075833-7, Dje 27/11/2012). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA. 1.O foro competente para processar e julgar a ação que 

verse sobre relação de consumo é aquele no qual o consumidor é 

domiciliado. Trata-se, no caso, de competência absoluta, passível de ser 

reconhecida de ofício. 2.Agravo desprovido”. (TJ-DF - AGI: 

20130020285130 DF 0029456-72.2013.8.07.0000, Relator: ANTONINHO 

LOPES, Data de Julgamento: 04/06/2014, 4ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 14/08/2014 . Pág.: 74) 2. Registre-se que a 

cláusula de eleição de foro diversa do domicílio do consumidor é nula de 

pleno direito, não prevalecendo em situações desta natureza, assim já se 

manifestou nossos tribunais por diversas vezes, c.f.: “EMENTA: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ELEIÇÃO DE FORO 

DIVERSO DO CONSUMIDOR - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - CLÁUSULA 

ABUSIVA - PROCEDÊNCIA. A cláusula de eleição de foro diversa da do 

domicílio do consumidor é abusiva, por lhe causar dificuldade em se 

defender, podendo o juiz declinar da competência de ofício, por se tratar 

d e  i n c o m p e t ê n c i a  a b s o l u t a ” .  ( T J - M G  3 0 8 7 8 6 3  M G 

2.0000.00.308786-3/000(1), Relator: ALVIMAR DE ÁVILA, Data de 

Julgamento: 28/06/2000, Data de Publicação: 26/09/2000) “PROCESSO 

CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

RECONHECIMENTO EX OFFICIO. FORO DE ELEIÇÃO SE IDENTIFICA COM O 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. 

PROPOSITURA DA AÇÃO EM FORO DIVERSO. 1. NOS CASOS EM QUE A 

RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL CARACTERIZA VERDADEIRA 

RELAÇÃO DE CONSUMO, RESTA APLICÁVEL AO CASO AS DISPOSIÇÕES 

INSERTAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NESSE TOCANTE, 

O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU ENTENDIMENTO 

NO SENTIDO DE QUE O CRITÉRIO PARA DETERMINAÇÃO DE 

COMPETÊNCIA DO FORO NAS AÇÕES DE CONSUMO É DE ORDEM 

PÚBLICA, CARACTERIZANDO VERDADEIRA COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

PRECEDENTES. 2. RESTANDO FIRMADO O CARÁTER ABSOLUTO, 

DESNECESSÁRIA A PROVOCAÇÃO DA P ARTE PARA QUE SEJA 

DECLARADA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, O QUE AUTORIZA O 

RECONHECIMENTO EX OFFICIO PELO JULGADOR. 3. EM QUE PESE A 

POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL, A FIM 

DE VIABILIZAR A DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR, TAL 

PRINCÍPIO NÃO AUTORIZA A PROPOSITURA DA DEMANDA EM FORO 

ESTRANHO ÀS P ARTES, SEM QUE SE VISLUMBRE QUALQUER 

BENEFÍCIO AO CONSUMIDOR. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO 

P R O V I D O ” .  ( T J - D F  -  A G :  9 3 2 7 0 2 0 1 0 8 0 7 0 0 0 0  D F 

0000932-70.2010.807.0000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Data de 

Julgamento: 25/03/2010, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/04/2010, 

DJ-e Pág. 63) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ENTIDADE 

FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. APLICAÇÃO DO CDC. CLÁUSULA 

DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. I - APLICA-SE O CDC ÀS RELAÇÕES 

ESTABELECIDAS ENTRE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E SEUS 

COOPERADOS, DESTINATÁRIOS FINAIS DO SERVIÇO. SÚMULA 321 DO E. 

STJ. II - É NULA A CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO DIVERSO DO 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR, P ARTE HIPOSSUFICIENTE NA RELAÇÃO DE 

CONSUMO, CAUSANDO-LHE DIFICULDADE À SUA DEFESA EM JUÍZO. 

ART. 6º, INC. VIII, DO CDC E ART. 112, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. III - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO”. (TJ-DF - AI: 

15426720128070000 DF 0001542-67.2012.807.0000, Relator: VERA 

ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/03/2012, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: 15/03/2012, DJ-e Pág. 169) 3. Isto posto, INDEFIRO a inicial, o 

que faço com esteio na inteligência do artigo 51, III da Lei nº 9.099/1995, 

declarando extinto o processo sem julgamento de mérito. 4. Sem custas ou 

condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 9.099/1995). 

5. P.R. I. 6. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001837-54.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO DANIEL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATASHA CYNTHIA CANDIDA PEREIRA OAB - MT23329/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLEY GONCALVES DE PAIVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de ação proposta contra consumidor residente em 

município situado em área não abrangida por esta comarca, de tal sorte 

que este juiz não é competente para apreciar a causa. Com efeito, mesmo 

sem grafar a narrativa dos fatos, existem indícios de que há relação 

consumerista entre os contendores, sendo que este magistrado 

compreende ser a relação jurídica em apreço regulada pelo CDC, tendo em 

vista o disposto no seu artigo 2º, devendo a situação ser regida pelo 

disposto no artigo 101, I, do aludido diploma, aliás, esta tem sido a 

orientação do Superior Tribunal de Justiça, v.g.: “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO. 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. - Em se tratando 

de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode 

ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do 

consumidor. - Agravo não provido”. (STJ, AgRg no CC 127626/DF 

AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA 2013/0098110-0, 
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Dje 17/06/2013) “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. COMPE-TÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

DOMI-CÍLIO DO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA 

COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. A Corte de origem 

decidiu de acordo com jurisprudência do STJ, no sentido de que, em se 

tratando de matéria de consumo, a competência é o domicílio do 

consumidor. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental não 

provido”. (STJ, AgRg no REsp 1319067/DF AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL 2012/0075833-7, Dje 27/11/2012). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA. 1.O foro competente para processar e julgar a ação que 

verse sobre relação de consumo é aquele no qual o consumidor é 

domiciliado. Trata-se, no caso, de competência absoluta, passível de ser 

reconhecida de ofício. 2.Agravo desprovido”. (TJ-DF - AGI: 

20130020285130 DF 0029456-72.2013.8.07.0000, Relator: ANTONINHO 

LOPES, Data de Julgamento: 04/06/2014, 4ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 14/08/2014 . Pág.: 74) 2. Registre-se que a 

cláusula de eleição de foro diversa do domicílio do consumidor é nula de 

pleno direito, não prevalecendo em situações desta natureza, assim já se 

manifestou nossos tribunais por diversas vezes, c.f.: “EMENTA: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ELEIÇÃO DE FORO 

DIVERSO DO CONSUMIDOR - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - CLÁUSULA 

ABUSIVA - PROCEDÊNCIA. A cláusula de eleição de foro diversa da do 

domicílio do consumidor é abusiva, por lhe causar dificuldade em se 

defender, podendo o juiz declinar da competência de ofício, por se tratar 

d e  i n c o m p e t ê n c i a  a b s o l u t a ” .  ( T J - M G  3 0 8 7 8 6 3  M G 

2.0000.00.308786-3/000(1), Relator: ALVIMAR DE ÁVILA, Data de 

Julgamento: 28/06/2000, Data de Publicação: 26/09/2000) “PROCESSO 

CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

RECONHECIMENTO EX OFFICIO. FORO DE ELEIÇÃO SE IDENTIFICA COM O 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. 

PROPOSITURA DA AÇÃO EM FORO DIVERSO. 1. NOS CASOS EM QUE A 

RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL CARACTERIZA VERDADEIRA 

RELAÇÃO DE CONSUMO, RESTA APLICÁVEL AO CASO AS DISPOSIÇÕES 

INSERTAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NESSE TOCANTE, 

O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU ENTENDIMENTO 

NO SENTIDO DE QUE O CRITÉRIO PARA DETERMINAÇÃO DE 

COMPETÊNCIA DO FORO NAS AÇÕES DE CONSUMO É DE ORDEM 

PÚBLICA, CARACTERIZANDO VERDADEIRA COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

PRECEDENTES. 2. RESTANDO FIRMADO O CARÁTER ABSOLUTO, 

DESNECESSÁRIA A PROVOCAÇÃO DA P ARTE PARA QUE SEJA 

DECLARADA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, O QUE AUTORIZA O 

RECONHECIMENTO EX OFFICIO PELO JULGADOR. 3. EM QUE PESE A 

POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL, A FIM 

DE VIABILIZAR A DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR, TAL 

PRINCÍPIO NÃO AUTORIZA A PROPOSITURA DA DEMANDA EM FORO 

ESTRANHO ÀS P ARTES, SEM QUE SE VISLUMBRE QUALQUER 

BENEFÍCIO AO CONSUMIDOR. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO 

P R O V I D O ” .  ( T J - D F  -  A G :  9 3 2 7 0 2 0 1 0 8 0 7 0 0 0 0  D F 

0000932-70.2010.807.0000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Data de 

Julgamento: 25/03/2010, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/04/2010, 

DJ-e Pág. 63) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ENTIDADE 

FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. APLICAÇÃO DO CDC. CLÁUSULA 

DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. I - APLICA-SE O CDC ÀS RELAÇÕES 

ESTABELECIDAS ENTRE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E SEUS 

COOPERADOS, DESTINATÁRIOS FINAIS DO SERVIÇO. SÚMULA 321 DO E. 

STJ. II - É NULA A CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO DIVERSO DO 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR, P ARTE HIPOSSUFICIENTE NA RELAÇÃO DE 

CONSUMO, CAUSANDO-LHE DIFICULDADE À SUA DEFESA EM JUÍZO. 

ART. 6º, INC. VIII, DO CDC E ART. 112, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. III - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO”. (TJ-DF - AI: 

15426720128070000 DF 0001542-67.2012.807.0000, Relator: VERA 

ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/03/2012, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: 15/03/2012, DJ-e Pág. 169) 3. Isto posto, INDEFIRO a inicial, o 

que faço com esteio na inteligência do artigo 51, III da Lei nº 9.099/1995, 

declarando extinto o processo sem julgamento de mérito. 4. Sem custas ou 

condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 9.099/1995). 

5. P.R. I. 6. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000986-15.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA OAB - MT12081/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSE BASTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 2- 

Decido. 3- Considerando que as partes se compuseram em audiência e 

estando regulares os termos da avença, nos termos do art. 487, III, b, do 

NCPC, bem como atento ao disposto no art. 22 § Único da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO, para todos os fins de direito o acordo entabulado entre as 

partes, declarando EXTINTO o processo em apreço. 4- Sem custas 

conforme art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 5- Em atenção ao disposto no item 

5.3.6 da C.N.G.C., dispenso a intimação das partes e de seus patronos. 6- 

Registre-se e, em seguida, arquive-se com as baixas de estilo. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011240-59.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

L.R. COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA FREITAS OAB - MT0020838A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 2- 

Decido. 3- Considerando que as partes se compuseram em audiência e 

estando regulares os termos da avença, nos termos do art. 487, III, b, do 

NCPC, bem como atento ao disposto no art. 22 § Único da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO, para todos os fins de direito o acordo entabulado entre as 

partes, declarando EXTINTO o processo em apreço. 4- Sem custas 

conforme art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 5- Em atenção ao disposto no item 

5.3.6 da C.N.G.C., dispenso a intimação das partes e de seus patronos. 6- 

Registre-se e, em seguida, arquive-se com as baixas de estilo. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000232-73.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO RODRIGUES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JERONIMO ALBERTO CARVALHO CUSTODIO OAB - MT22434/O 

(ADVOGADO(A))

ALEX DA MATA ROCHA OAB - MT0018258A (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS DE JESUS OAB - MT0018483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 2- 

Decido. 3- Considerando que as partes se compuseram em audiência e 

estando regulares os termos da avença, nos termos do art. 487, III, b, do 

NCPC, bem como atento ao disposto no art. 22 § Único da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO, para todos os fins de direito o acordo entabulado entre as 

partes, declarando EXTINTO o processo em apreço. 4- Sem custas 

conforme art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 5- Em atenção ao disposto no item 

5.3.6 da C.N.G.C., dispenso a intimação das partes e de seus patronos. 6- 

Registre-se e, em seguida, arquive-se com as baixas de estilo. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000422-36.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA PINTO DA LUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZZI INDUSTRIA E COMERCIO DE SOFAS LTDA (REQUERIDO)

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO BRUNELLI FALCAO OAB - SP291192 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 2- 

Decido. 3- Considerando que as partes se compuseram em audiência e 

estando regulares os termos da avença, nos termos do art. 487, III, b, do 

NCPC, bem como atento ao disposto no art. 22 § Único da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO, para todos os fins de direito o acordo entabulado entre as 

partes, declarando EXTINTO o processo em apreço. 4- Sem custas 

conforme art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 5- Em atenção ao disposto no item 

5.3.6 da C.N.G.C., dispenso a intimação das partes e de seus patronos. 6- 

Registre-se e, em seguida, arquive-se com as baixas de estilo. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000652-15.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALMEZINDA NAVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CARDOSO DE MORAES OAB - MT0015294A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Estando regulares os termos da avença, tendo sido resguardados os 

interesses das partes, nos termos do art. 487, III, b, e ainda o disposto no 

art. 200, caput, todos do Código de Processo Civil, bem como atento ao 

Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO para todos os fins de direito o 

acordo encartado no evento de nº. 17. 2- Destarte, uma vez satisfeita a 

obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu 

término, portanto, nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo 

Civil, mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, 

declaro EXTINTO o processo em apreço. 3- Após o trânsito em julgado e 

não havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4- Publique-se. 5- Registre-se. 6- Intime-se. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8013091-70.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ FERREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER OAB - MT0016905A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0007402A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Presentes os requisitos do art. 916 do Código de Processo Civil, DEFIRO 

o pedido de parcelamento do débito e, por conseguinte, suspendo o 

processo de execução para que a parte executada cumpra 

voluntariamente a obrigação, nos termos do que determina o § 3º do 

referido artigo. 2- Diante do pagamento parcial da dívida, INTIME-SE a parte 

autora para que se manifeste acerca do levantamento dos valores já 

depositados, apresentando para tanto os dados bancários necessários. 

3- Decorrido o prazo do parcelamento, manifeste-se a parte exequente, no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca do cumprimento integral do valor devido, 

sob pena de extinção do feito pelo pagamento. 4- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000940-26.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER BITTENCOURT LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JASMYNE LINHARES YASSIN OAB - GO50831 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDAIRA FERNANDES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Estando regulares os termos da avença, tendo sido resguardados os 

interesses das partes, nos termos do art. 487, III, b, e ainda o disposto no 

art. 200, caput, todos do Código de Processo Civil, bem como atento ao 

Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO para todos os fins de direito o 

acordo encartado aos autos. 2- Destarte, uma vez satisfeita a obrigação 

mirada nos presentes autos, nos termos do art. 316 e 487, I do Código de 

Processo Civil, mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo com 

os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. 4- Após o trânsito em 

julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- 

Intime-se. 8- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002268-25.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUNAMITA DOS REIS GONCALVES BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON OLIVEIRA COSTA OAB - MT0021242A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Trata-se de 

embargos declaratórios opostos. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o 

art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. A propósito, vejamos a redação do capítulo dos embargos de 

declaração na lei singela: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) Parágrafo 

único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Art. 49. Os 

embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no 

prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. Art. 50. Quando 

interpostos contra sentença, os embargos de declaração suspenderão o 

prazo para recurso. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) No caso, em 

que pese as razões apresentadas, é certo que as questões levantadas 

se tratam de alegação de error in judicando, razão pela qual deve ser 

objeto de recurso inominado ou outro expediente. Ante o exposto, de 

acordo com as razões da embargante, deve ser acolhido os embargos de 

declaração, mas rejeitados com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, 

bem como todos pedidos incidentes que não podem ser manobrados no 

presente expediente. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO 

SEJA ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e 

rejeitados, relativo aos argumentos da embargante, por abarcar matérias 

não pertinentes dentro do 48 desta lei singela, mantendo a sentença 

atacada por seus próprios fundamentos. Intime-se as partes da rejeição 

para os efeitos do art. 50 desta lei. Sem condenação de honorários, a teor 

do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado 

para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra 

do Garças-MT, 23 de Outubro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012802-40.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CRISTINA PEREIRA DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Trata-se de 

embargos declaratórios opostos. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 

da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na sentença ou 

acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. A 

propósito, vejamos a redação do capítulo dos embargos de declaração na 

lei singela: Art. 48. Caberão embargos de declaração quando, na sentença 

ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. (Vide 

Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) Parágrafo único. Os erros materiais 

podem ser corrigidos de ofício. Art. 49. Os embargos de declaração serão 

interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da 

ciência da decisão. Art. 50. Quando interpostos contra sentença, os 

embargos de declaração suspenderão o prazo para recurso. (Vide Lei nº 

13.105, de 2015) (Vigência) De fato os argumentos do embargantes são 

suficientes para produzir uma reforma. Ante o exposto, de acordo com as 

razões da embargante, deve ser acolhido em parte os embargos de 

declaração. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA 

ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e acolhidos, 

relativo aos argumentos da embargante, por abarcar matérias pertinentes 

dentro do 48 desta lei singela, para anular a sentença do ID 7744233 - 

Expediente. Transitado volte concluso para deliberação de nova sentença. 

Intime-se as partes da rejeição para os efeitos do art. 50 desta lei. Sem 

condenação de honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 

da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 23 de Outubro de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011244-96.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MILLA MARILIA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HYAGO SANTANA FERREIRA OAB - MT20268/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

JOSE LUIZ MENDES 60858680653 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT0017298S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Trata-se de 

embargos declaratórios opostos. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 

da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na sentença ou 

acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. A 

propósito, vejamos a redação do capítulo dos embargos de declaração na 

lei singela: Art. 48. Caberão embargos de declaração quando, na sentença 

ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. (Vide 

Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) Parágrafo único. Os erros materiais 

podem ser corrigidos de ofício. Art. 49. Os embargos de declaração serão 

interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da 

ciência da decisão. Art. 50. Quando interpostos contra sentença, os 

embargos de declaração suspenderão o prazo para recurso. (Vide Lei nº 

13.105, de 2015) (Vigência) De fato os argumentos do embargantes são 

suficientes para produzir uma reforma. Ante o exposto, de acordo com as 

razões da embargante, deve ser acolhido em parte os embargos de 

declaração. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA 

ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e acolhidos, 

relativo aos argumentos da embargante, por abarcar matérias pertinentes 

dentro do 48 desta lei singela, para alterar o item “b” da parte dispositiva, 

para constar “dano material” ao invés de ‘dano moral’. Intime-se as partes 

da rejeição para os efeitos do art. 50 desta lei. Sem condenação de 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 23 de Outubro de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001502-35.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CELIOMAR RODRIGUES FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVIA MEIRA DA SILVA COSTA (REQUERIDO)

N M DA S COSTA EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Trata-se de 

embargos declaratórios opostos. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o 

art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. A propósito, vejamos a redação do capítulo dos embargos de 

declaração na lei singela: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) Parágrafo 

único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Art. 49. Os 

embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no 

prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. Art. 50. Quando 

interpostos contra sentença, os embargos de declaração suspenderão o 

prazo para recurso. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) No caso, em 

que pese as razões apresentadas, é certo que as questões levantadas 

se tratam de alegação de error in judicando, razão pela qual deve ser 

objeto de recurso inominado ou outro expediente. Ante o exposto, de 

acordo com as razões da embargante, deve ser acolhido os embargos de 

declaração, mas rejeitados com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, 

bem como todos pedidos incidentes que não podem ser manobrados no 

presente expediente. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO 

SEJA ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e 

rejeitados, relativo aos argumentos da embargante, por abarcar matérias 

não pertinentes dentro do 48 desta lei singela, mantendo a sentença 

atacada por seus próprios fundamentos. Intime-se as partes da rejeição 

para os efeitos do art. 50 desta lei. Sem condenação de honorários, a teor 

do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado 

para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra 

do Garças-MT, 23 de Outubro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010720-02.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Trata-se de 

embargos declaratórios opostos. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 

da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na sentença ou 

acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. A 

propósito, vejamos a redação do capítulo dos embargos de declaração na 

lei singela: Art. 48. Caberão embargos de declaração quando, na sentença 

ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. (Vide 

Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) Parágrafo único. Os erros materiais 

podem ser corrigidos de ofício. Art. 49. Os embargos de declaração serão 

interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da 

ciência da decisão. Art. 50. Quando interpostos contra sentença, os 

embargos de declaração suspenderão o prazo para recurso. (Vide Lei nº 

13.105, de 2015) (Vigência) De fato os argumentos do embargantes são 

suficientes para produzir uma reforma. Ante o exposto, de acordo com as 

razões da embargante, deve ser acolhido em parte os embargos de 

declaração. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA 

ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e acolhidos, 

relativo aos argumentos da embargante, por abarcar matérias pertinentes 

dentro do 48 desta lei singela, para anular a sentença do ID 9181589 - 

Sentença e 10302774 - Sentença. Transitado volte concluso para 

deliberação da homologação do acordo. Intime-se as partes da rejeição 

para os efeitos do art. 50 desta lei, e PARA MANIFESTAR SE O ACORDO 

JÁ FOI EFETIVAMENTE PAGO. Sem condenação de honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 23 de Outubro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-137 EMBARGOS

Processo Número: 1001590-73.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO CHAGAS ARANTES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILVAN FELIX BAHIA OAB - SP314000 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEDRO SOUZA ROSA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Antes de 

iniciar, para sanar qualquer dúvida, apesar da obviedade, convém sobre o 

tema em tela (julgamento de embargos), trazer importante referencia do 

FONAJE qual seja o ENUNCIADO nº 52, o qual manifesta: “Os embargos à 

execução poderão ser decididos pelo juiz leigo, observado o art. 40 da Lei 

n° 9.099/1995”. Esclarecimento prestado passo a decisão. Trata-se de 

ação AUTONOMA. Consta apresentação de pedido, que deve ser 

recebido como embargos a execução. Importante frisar, consoante os 

princípios que norteiam o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, em 

especial os da efetividade e segurança jurídica, é cediço que, embora 

oponíveis embargos à execução em sede de execução de título 

(extra)judicial, a parte oponente deve observar sempre pelo menos três 

aspectos essências. O primeiro se refere à temática que pode ser 

debatida nos embargos, cuja transcrição do art. 52, IX da lei deste rito, é 

autoexplicativa, razão pela qual oportuno transcrevê-la. Vejamos: Art. 52. 

A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, 

aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com 

as seguintes alterações: IX - o devedor poderá oferecer embargos, nos 

autos da execução, versando sobre: a) falta ou nulidade da citação no 

processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de execução; c) 

erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, 

superveniente à sentença. Confirma esta evidencia, apontando que não 

incidem as temáticas do CPC, o seguinte enunciado do FONAJE, senão 

vejamos: ENUNCIADO 121 – Os fundamentos admitidos para embargar a 

execução da sentença estão disciplinados no art. 52, inciso IX, da Lei 

9.099/95 e não no artigo 475-L do CPC, introduzido pela Lei 11.232/05 (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Assim, fora desta temática estabelecida, os 

embargos não são o expediente correto, devendo, portanto esse tipo de 

defesa se restringir aos temas aludidos pelo artigo retro mencionado, 

sendo conseguinte defeso ventilar outros elementos, sob pena de 

rejeição. O segundo aspecto é referente a tempestividade do recurso de 

embargos, ou seja, qual o prazo em que embargos devem ser 

apresentados. Nesse ponto, a conclusão inarredável vem do ENUNCIADO 

nº142 do FONAJE, quando pronuncia que “Na execução por título judicial o 

prazo para oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da 

intimação da penhora (XXVIII Encontro - Salvador/BA)”. Desta feita, 

apresentado fora deste prazo, é intempestivo, devendo ser rejeitado. E 

por fim, analisando o terceiro aspecto essencial, e isso é um grande 

diferencial somente presente nesta esfera singela, temos o fato de que 

para que os embargos sejam apresentados, deve o juízo estar garantido 

pela penhora, na forma do Art. 53 § 1º da lei deste rito. Importa destacar 

que a Lei nº 11.382/2006 deu nova redação ao art. 736 do CPC, 

dispensando a garantia do juízo para oferecimento de embargos. Porém, 

essa regra não é aplicável aos Juizados Especiais, tendo em vista que a 

Lei nº 9.099/1995 tem regra expressa em seu art. 53, § 1°, prevendo a 

penhora como pressuposto para oferecimento de embargos, até para os 

títulos judiciais (cumprimento de sentença). Ademais, o FONAJE, pelo seu 

Enunciado de nº 117 tratando do tema, dirimiu as controvérsias Corrobora 

este regramento o ENUNCIADO nº 117 do FONAJE quando diz: “É 

obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de 

embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado 

Especial”(XXI Encontro - Vitória/ES). Não contemplando um desses três 

aspectos, ou fora desses parâmetros apresentados, os embargos devem 

ser rejeitados. A rejeição definitiva deve ser por sentença, por força do 

ENUNCIADO nº 143 do FONAJE que sobre o tema crava: “A decisão que 

põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é 

sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado” (XXVIII Encontro 

- Salvador/BA). Então, não justifica-se o acolhimento, de modo que os 

presentes embargos devem ser rejeitados. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA REJEITADOS OS PRESENTES EMBARGOS, 

com resolução de mérito, com fulcro nos entendimentos apresentados 

alhures. Sem condenação de honorários, a teor do disposto no art. 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Condeno o embargante as custas processuais por 

expressa previsão no art. 55, paragrafo único, II da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 24 de Outubro 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001874-81.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO DANIEL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATASHA CYNTHIA CANDIDA PEREIRA OAB - MT23329/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERBENIA CUNHA DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de ação proposta contra consumidor residente em 

município situado em área não abrangida por esta comarca, de tal sorte 

que este juiz não é competente para apreciar a causa. Com efeito, mesmo 

sem grafar a narrativa dos fatos, existem indícios de que há relação 

consumerista entre os contendores, sendo que este magistrado 

compreende ser a relação jurídica em apreço regulada pelo CDC, tendo em 

vista o disposto no seu artigo 2º, devendo a situação ser regida pelo 

disposto no artigo 101, I, do aludido diploma, aliás, esta tem sido a 

orientação do Superior Tribunal de Justiça, v.g.: “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO. 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. - Em se tratando 

de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode 

ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do 

consumidor. - Agravo não provido”. (STJ, AgRg no CC 127626/DF 

AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA 2013/0098110-0, 
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Dje 17/06/2013) “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. COMPE-TÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

DOMI-CÍLIO DO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA 

COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. A Corte de origem 

decidiu de acordo com jurisprudência do STJ, no sentido de que, em se 

tratando de matéria de consumo, a competência é o domicílio do 

consumidor. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental não 

provido”. (STJ, AgRg no REsp 1319067/DF AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL 2012/0075833-7, Dje 27/11/2012). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA. 1.O foro competente para processar e julgar a ação que 

verse sobre relação de consumo é aquele no qual o consumidor é 

domiciliado. Trata-se, no caso, de competência absoluta, passível de ser 

reconhecida de ofício. 2.Agravo desprovido”. (TJ-DF - AGI: 

20130020285130 DF 0029456-72.2013.8.07.0000, Relator: ANTONINHO 

LOPES, Data de Julgamento: 04/06/2014, 4ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 14/08/2014 . Pág.: 74) 2. Registre-se que a 

cláusula de eleição de foro diversa do domicílio do consumidor é nula de 

pleno direito, não prevalecendo em situações desta natureza, assim já se 

manifestou nossos tribunais por diversas vezes, c.f.: “EMENTA: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ELEIÇÃO DE FORO 

DIVERSO DO CONSUMIDOR - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - CLÁUSULA 

ABUSIVA - PROCEDÊNCIA. A cláusula de eleição de foro diversa da do 

domicílio do consumidor é abusiva, por lhe causar dificuldade em se 

defender, podendo o juiz declinar da competência de ofício, por se tratar 

d e  i n c o m p e t ê n c i a  a b s o l u t a ” .  ( T J - M G  3 0 8 7 8 6 3  M G 

2.0000.00.308786-3/000(1), Relator: ALVIMAR DE ÁVILA, Data de 

Julgamento: 28/06/2000, Data de Publicação: 26/09/2000) “PROCESSO 

CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

RECONHECIMENTO EX OFFICIO. FORO DE ELEIÇÃO SE IDENTIFICA COM O 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. 

PROPOSITURA DA AÇÃO EM FORO DIVERSO. 1. NOS CASOS EM QUE A 

RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL CARACTERIZA VERDADEIRA 

RELAÇÃO DE CONSUMO, RESTA APLICÁVEL AO CASO AS DISPOSIÇÕES 

INSERTAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NESSE TOCANTE, 

O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU ENTENDIMENTO 

NO SENTIDO DE QUE O CRITÉRIO PARA DETERMINAÇÃO DE 

COMPETÊNCIA DO FORO NAS AÇÕES DE CONSUMO É DE ORDEM 

PÚBLICA, CARACTERIZANDO VERDADEIRA COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

PRECEDENTES. 2. RESTANDO FIRMADO O CARÁTER ABSOLUTO, 

DESNECESSÁRIA A PROVOCAÇÃO DA P ARTE PARA QUE SEJA 

DECLARADA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, O QUE AUTORIZA O 

RECONHECIMENTO EX OFFICIO PELO JULGADOR. 3. EM QUE PESE A 

POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL, A FIM 

DE VIABILIZAR A DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR, TAL 

PRINCÍPIO NÃO AUTORIZA A PROPOSITURA DA DEMANDA EM FORO 

ESTRANHO ÀS P ARTES, SEM QUE SE VISLUMBRE QUALQUER 

BENEFÍCIO AO CONSUMIDOR. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO 

P R O V I D O ” .  ( T J - D F  -  A G :  9 3 2 7 0 2 0 1 0 8 0 7 0 0 0 0  D F 

0000932-70.2010.807.0000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Data de 

Julgamento: 25/03/2010, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/04/2010, 

DJ-e Pág. 63) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ENTIDADE 

FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. APLICAÇÃO DO CDC. CLÁUSULA 

DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. I - APLICA-SE O CDC ÀS RELAÇÕES 

ESTABELECIDAS ENTRE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E SEUS 

COOPERADOS, DESTINATÁRIOS FINAIS DO SERVIÇO. SÚMULA 321 DO E. 

STJ. II - É NULA A CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO DIVERSO DO 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR, P ARTE HIPOSSUFICIENTE NA RELAÇÃO DE 

CONSUMO, CAUSANDO-LHE DIFICULDADE À SUA DEFESA EM JUÍZO. 

ART. 6º, INC. VIII, DO CDC E ART. 112, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. III - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO”. (TJ-DF - AI: 

15426720128070000 DF 0001542-67.2012.807.0000, Relator: VERA 

ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/03/2012, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: 15/03/2012, DJ-e Pág. 169) 3. Isto posto, INDEFIRO a inicial, o 

que faço com esteio na inteligência do artigo 51, III da Lei nº 9.099/1995, 

declarando extinto o processo sem julgamento de mérito. 4. Sem custas ou 

condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 9.099/1995). 

5. P.R. I. 6. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001873-96.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO DANIEL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATASHA CYNTHIA CANDIDA PEREIRA OAB - MT23329/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIVANIA MARIA ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de ação proposta contra consumidor residente em 

município situado em área não abrangida por esta comarca, de tal sorte 

que este juiz não é competente para apreciar a causa. Com efeito, mesmo 

sem grafar a narrativa dos fatos, existem indícios de que há relação 

consumerista entre os contendores, sendo que este magistrado 

compreende ser a relação jurídica em apreço regulada pelo CDC, tendo em 

vista o disposto no seu artigo 2º, devendo a situação ser regida pelo 

disposto no artigo 101, I, do aludido diploma, aliás, esta tem sido a 

orientação do Superior Tribunal de Justiça, v.g.: “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO. 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. - Em se tratando 

de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode 

ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do 

consumidor. - Agravo não provido”. (STJ, AgRg no CC 127626/DF 

AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA 2013/0098110-0, 

Dje 17/06/2013) “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. COMPE-TÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

DOMI-CÍLIO DO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA 

COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. A Corte de origem 

decidiu de acordo com jurisprudência do STJ, no sentido de que, em se 

tratando de matéria de consumo, a competência é o domicílio do 

consumidor. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental não 

provido”. (STJ, AgRg no REsp 1319067/DF AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL 2012/0075833-7, Dje 27/11/2012). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA. 1.O foro competente para processar e julgar a ação que 

verse sobre relação de consumo é aquele no qual o consumidor é 

domiciliado. Trata-se, no caso, de competência absoluta, passível de ser 

reconhecida de ofício. 2.Agravo desprovido”. (TJ-DF - AGI: 

20130020285130 DF 0029456-72.2013.8.07.0000, Relator: ANTONINHO 

LOPES, Data de Julgamento: 04/06/2014, 4ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 14/08/2014 . Pág.: 74) 2. Registre-se que a 

cláusula de eleição de foro diversa do domicílio do consumidor é nula de 

pleno direito, não prevalecendo em situações desta natureza, assim já se 

manifestou nossos tribunais por diversas vezes, c.f.: “EMENTA: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ELEIÇÃO DE FORO 

DIVERSO DO CONSUMIDOR - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - CLÁUSULA 

ABUSIVA - PROCEDÊNCIA. A cláusula de eleição de foro diversa da do 

domicílio do consumidor é abusiva, por lhe causar dificuldade em se 

defender, podendo o juiz declinar da competência de ofício, por se tratar 

d e  i n c o m p e t ê n c i a  a b s o l u t a ” .  ( T J - M G  3 0 8 7 8 6 3  M G 

2.0000.00.308786-3/000(1), Relator: ALVIMAR DE ÁVILA, Data de 

Julgamento: 28/06/2000, Data de Publicação: 26/09/2000) “PROCESSO 

CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

RECONHECIMENTO EX OFFICIO. FORO DE ELEIÇÃO SE IDENTIFICA COM O 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. 

PROPOSITURA DA AÇÃO EM FORO DIVERSO. 1. NOS CASOS EM QUE A 

RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL CARACTERIZA VERDADEIRA 

RELAÇÃO DE CONSUMO, RESTA APLICÁVEL AO CASO AS DISPOSIÇÕES 

INSERTAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NESSE TOCANTE, 

O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU ENTENDIMENTO 

NO SENTIDO DE QUE O CRITÉRIO PARA DETERMINAÇÃO DE 

COMPETÊNCIA DO FORO NAS AÇÕES DE CONSUMO É DE ORDEM 

PÚBLICA, CARACTERIZANDO VERDADEIRA COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

PRECEDENTES. 2. RESTANDO FIRMADO O CARÁTER ABSOLUTO, 

DESNECESSÁRIA A PROVOCAÇÃO DA P ARTE PARA QUE SEJA 

DECLARADA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, O QUE AUTORIZA O 

RECONHECIMENTO EX OFFICIO PELO JULGADOR. 3. EM QUE PESE A 

POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL, A FIM 
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DE VIABILIZAR A DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR, TAL 

PRINCÍPIO NÃO AUTORIZA A PROPOSITURA DA DEMANDA EM FORO 

ESTRANHO ÀS P ARTES, SEM QUE SE VISLUMBRE QUALQUER 

BENEFÍCIO AO CONSUMIDOR. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO 

P R O V I D O ” .  ( T J - D F  -  A G :  9 3 2 7 0 2 0 1 0 8 0 7 0 0 0 0  D F 

0000932-70.2010.807.0000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Data de 

Julgamento: 25/03/2010, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/04/2010, 

DJ-e Pág. 63) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ENTIDADE 

FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. APLICAÇÃO DO CDC. CLÁUSULA 

DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. I - APLICA-SE O CDC ÀS RELAÇÕES 

ESTABELECIDAS ENTRE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E SEUS 

COOPERADOS, DESTINATÁRIOS FINAIS DO SERVIÇO. SÚMULA 321 DO E. 

STJ. II - É NULA A CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO DIVERSO DO 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR, P ARTE HIPOSSUFICIENTE NA RELAÇÃO DE 

CONSUMO, CAUSANDO-LHE DIFICULDADE À SUA DEFESA EM JUÍZO. 

ART. 6º, INC. VIII, DO CDC E ART. 112, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. III - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO”. (TJ-DF - AI: 

15426720128070000 DF 0001542-67.2012.807.0000, Relator: VERA 

ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/03/2012, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: 15/03/2012, DJ-e Pág. 169) 3. Isto posto, INDEFIRO a inicial, o 

que faço com esteio na inteligência do artigo 51, III da Lei nº 9.099/1995, 

declarando extinto o processo sem julgamento de mérito. 4. Sem custas ou 

condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 9.099/1995). 

5. P.R. I. 6. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001876-51.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO DANIEL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATASHA CYNTHIA CANDIDA PEREIRA OAB - MT23329/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GESSYKA PEIXOTO FARIA CAMARGO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de ação proposta contra consumidor residente em 

município situado em área não abrangida por esta comarca, de tal sorte 

que este juiz não é competente para apreciar a causa. Com efeito, mesmo 

sem grafar a narrativa dos fatos, existem indícios de que há relação 

consumerista entre os contendores, sendo que este magistrado 

compreende ser a relação jurídica em apreço regulada pelo CDC, tendo em 

vista o disposto no seu artigo 2º, devendo a situação ser regida pelo 

disposto no artigo 101, I, do aludido diploma, aliás, esta tem sido a 

orientação do Superior Tribunal de Justiça, v.g.: “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO. 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. - Em se tratando 

de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode 

ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do 

consumidor. - Agravo não provido”. (STJ, AgRg no CC 127626/DF 

AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA 2013/0098110-0, 

Dje 17/06/2013) “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. COMPE-TÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

DOMI-CÍLIO DO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA 

COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. A Corte de origem 

decidiu de acordo com jurisprudência do STJ, no sentido de que, em se 

tratando de matéria de consumo, a competência é o domicílio do 

consumidor. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental não 

provido”. (STJ, AgRg no REsp 1319067/DF AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL 2012/0075833-7, Dje 27/11/2012). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA. 1.O foro competente para processar e julgar a ação que 

verse sobre relação de consumo é aquele no qual o consumidor é 

domiciliado. Trata-se, no caso, de competência absoluta, passível de ser 

reconhecida de ofício. 2.Agravo desprovido”. (TJ-DF - AGI: 

20130020285130 DF 0029456-72.2013.8.07.0000, Relator: ANTONINHO 

LOPES, Data de Julgamento: 04/06/2014, 4ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 14/08/2014 . Pág.: 74) 2. Registre-se que a 

cláusula de eleição de foro diversa do domicílio do consumidor é nula de 

pleno direito, não prevalecendo em situações desta natureza, assim já se 

manifestou nossos tribunais por diversas vezes, c.f.: “EMENTA: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ELEIÇÃO DE FORO 

DIVERSO DO CONSUMIDOR - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - CLÁUSULA 

ABUSIVA - PROCEDÊNCIA. A cláusula de eleição de foro diversa da do 

domicílio do consumidor é abusiva, por lhe causar dificuldade em se 

defender, podendo o juiz declinar da competência de ofício, por se tratar 

d e  i n c o m p e t ê n c i a  a b s o l u t a ” .  ( T J - M G  3 0 8 7 8 6 3  M G 

2.0000.00.308786-3/000(1), Relator: ALVIMAR DE ÁVILA, Data de 

Julgamento: 28/06/2000, Data de Publicação: 26/09/2000) “PROCESSO 

CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

RECONHECIMENTO EX OFFICIO. FORO DE ELEIÇÃO SE IDENTIFICA COM O 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. 

PROPOSITURA DA AÇÃO EM FORO DIVERSO. 1. NOS CASOS EM QUE A 

RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL CARACTERIZA VERDADEIRA 

RELAÇÃO DE CONSUMO, RESTA APLICÁVEL AO CASO AS DISPOSIÇÕES 

INSERTAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NESSE TOCANTE, 

O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU ENTENDIMENTO 

NO SENTIDO DE QUE O CRITÉRIO PARA DETERMINAÇÃO DE 

COMPETÊNCIA DO FORO NAS AÇÕES DE CONSUMO É DE ORDEM 

PÚBLICA, CARACTERIZANDO VERDADEIRA COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

PRECEDENTES. 2. RESTANDO FIRMADO O CARÁTER ABSOLUTO, 

DESNECESSÁRIA A PROVOCAÇÃO DA P ARTE PARA QUE SEJA 

DECLARADA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, O QUE AUTORIZA O 

RECONHECIMENTO EX OFFICIO PELO JULGADOR. 3. EM QUE PESE A 

POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL, A FIM 

DE VIABILIZAR A DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR, TAL 

PRINCÍPIO NÃO AUTORIZA A PROPOSITURA DA DEMANDA EM FORO 

ESTRANHO ÀS P ARTES, SEM QUE SE VISLUMBRE QUALQUER 

BENEFÍCIO AO CONSUMIDOR. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO 

P R O V I D O ” .  ( T J - D F  -  A G :  9 3 2 7 0 2 0 1 0 8 0 7 0 0 0 0  D F 

0000932-70.2010.807.0000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Data de 

Julgamento: 25/03/2010, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/04/2010, 

DJ-e Pág. 63) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ENTIDADE 

FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. APLICAÇÃO DO CDC. CLÁUSULA 

DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. I - APLICA-SE O CDC ÀS RELAÇÕES 

ESTABELECIDAS ENTRE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E SEUS 

COOPERADOS, DESTINATÁRIOS FINAIS DO SERVIÇO. SÚMULA 321 DO E. 

STJ. II - É NULA A CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO DIVERSO DO 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR, P ARTE HIPOSSUFICIENTE NA RELAÇÃO DE 

CONSUMO, CAUSANDO-LHE DIFICULDADE À SUA DEFESA EM JUÍZO. 

ART. 6º, INC. VIII, DO CDC E ART. 112, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. III - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO”. (TJ-DF - AI: 

15426720128070000 DF 0001542-67.2012.807.0000, Relator: VERA 

ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/03/2012, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: 15/03/2012, DJ-e Pág. 169) 3. Isto posto, INDEFIRO a inicial, o 

que faço com esteio na inteligência do artigo 51, III da Lei nº 9.099/1995, 

declarando extinto o processo sem julgamento de mérito. 4. Sem custas ou 

condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 9.099/1995). 

5. P.R. I. 6. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001169-83.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO ALEXANDRE VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não alegadas nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Considerando que as 

partes efetuaram um acordo, e que o feito está devidamente instruído para 

uma eventual homologação, sendo o direito disponível, merece acolhimento 

a pretensão das partes, pois é possível transigir sobre o direito 

apresentado. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, I 

e III, b, do Novo Código de Processo Civil, e art. 22, parágrafo único da Lei 

9.099/95, SUGESTIONO SEJA homologado por sentença o acordo entre as 

partes e JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO com resolução de mérito. 
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Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 25 de Outubro de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012078-41.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PIRES DE OLIVEIRA NETA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BATISTA DE VASCONCELOS OAB - MT0006259A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMI ALVES FEITOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, conforme consta 

do (s) evento (s) do processo, e percebe-se que a parte deixou de 

realizar medidas positivas para sequência da marcha. Constado 

abandono, anoto que, independentemente de ser o processo de 

conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento de que, nos 

Juizados Especiais, a extinção do processo independe de prévia intimação 

das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De 

fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação do Código de 

Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há 

regramento específico na referida lei especial, razão pela qual se revela 

inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a 

intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequência a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Também a medida não gera nenhuma 

consequência negativa, pois se a parte pretende seguir a ação, dentro do 

prazo decadencial, pode pedir a qualquer tempo o desarquivamento e 

prosseguimento. Não há que se falar em condenação em custas, pois a 

regra desta esfera singela é da isenção de custas, somente sendo 

exceção, por expressa previsão legal, a ausência injustificada a enseada 

de qualquer das audiências designadas. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 25 de Outubro 

de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001872-14.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO DANIEL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATASHA CYNTHIA CANDIDA PEREIRA OAB - MT23329/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO PEREIRA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de ação proposta contra consumidor residente em 

município situado em área não abrangida por esta comarca, de tal sorte 

que este juiz não é competente para apreciar a causa. Com efeito, mesmo 

sem grafar a narrativa dos fatos, existem indícios de que há relação 

consumerista entre os contendores, sendo que este magistrado 

compreende ser a relação jurídica em apreço regulada pelo CDC, tendo em 

vista o disposto no seu artigo 2º, devendo a situação ser regida pelo 

disposto no artigo 101, I, do aludido diploma, aliás, esta tem sido a 

orientação do Superior Tribunal de Justiça, v.g.: “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO. 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. - Em se tratando 

de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode 

ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do 

consumidor. - Agravo não provido”. (STJ, AgRg no CC 127626/DF 

AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA 2013/0098110-0, 

Dje 17/06/2013) “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. COMPE-TÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

DOMI-CÍLIO DO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA 

COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. A Corte de origem 

decidiu de acordo com jurisprudência do STJ, no sentido de que, em se 

tratando de matéria de consumo, a competência é o domicílio do 

consumidor. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental não 

provido”. (STJ, AgRg no REsp 1319067/DF AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL 2012/0075833-7, Dje 27/11/2012). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA. 1.O foro competente para processar e julgar a ação que 

verse sobre relação de consumo é aquele no qual o consumidor é 

domiciliado. Trata-se, no caso, de competência absoluta, passível de ser 

reconhecida de ofício. 2.Agravo desprovido”. (TJ-DF - AGI: 

20130020285130 DF 0029456-72.2013.8.07.0000, Relator: ANTONINHO 

LOPES, Data de Julgamento: 04/06/2014, 4ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 14/08/2014 . Pág.: 74) 2. Registre-se que a 

cláusula de eleição de foro diversa do domicílio do consumidor é nula de 

pleno direito, não prevalecendo em situações desta natureza, assim já se 

manifestou nossos tribunais por diversas vezes, c.f.: “EMENTA: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ELEIÇÃO DE FORO 

DIVERSO DO CONSUMIDOR - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - CLÁUSULA 

ABUSIVA - PROCEDÊNCIA. A cláusula de eleição de foro diversa da do 

domicílio do consumidor é abusiva, por lhe causar dificuldade em se 
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defender, podendo o juiz declinar da competência de ofício, por se tratar 

d e  i n c o m p e t ê n c i a  a b s o l u t a ” .  ( T J - M G  3 0 8 7 8 6 3  M G 

2.0000.00.308786-3/000(1), Relator: ALVIMAR DE ÁVILA, Data de 

Julgamento: 28/06/2000, Data de Publicação: 26/09/2000) “PROCESSO 

CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

RECONHECIMENTO EX OFFICIO. FORO DE ELEIÇÃO SE IDENTIFICA COM O 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. 

PROPOSITURA DA AÇÃO EM FORO DIVERSO. 1. NOS CASOS EM QUE A 

RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL CARACTERIZA VERDADEIRA 

RELAÇÃO DE CONSUMO, RESTA APLICÁVEL AO CASO AS DISPOSIÇÕES 

INSERTAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NESSE TOCANTE, 

O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU ENTENDIMENTO 

NO SENTIDO DE QUE O CRITÉRIO PARA DETERMINAÇÃO DE 

COMPETÊNCIA DO FORO NAS AÇÕES DE CONSUMO É DE ORDEM 

PÚBLICA, CARACTERIZANDO VERDADEIRA COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

PRECEDENTES. 2. RESTANDO FIRMADO O CARÁTER ABSOLUTO, 

DESNECESSÁRIA A PROVOCAÇÃO DA P ARTE PARA QUE SEJA 

DECLARADA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, O QUE AUTORIZA O 

RECONHECIMENTO EX OFFICIO PELO JULGADOR. 3. EM QUE PESE A 

POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL, A FIM 

DE VIABILIZAR A DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR, TAL 

PRINCÍPIO NÃO AUTORIZA A PROPOSITURA DA DEMANDA EM FORO 

ESTRANHO ÀS P ARTES, SEM QUE SE VISLUMBRE QUALQUER 

BENEFÍCIO AO CONSUMIDOR. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO 

P R O V I D O ” .  ( T J - D F  -  A G :  9 3 2 7 0 2 0 1 0 8 0 7 0 0 0 0  D F 

0000932-70.2010.807.0000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Data de 

Julgamento: 25/03/2010, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/04/2010, 

DJ-e Pág. 63) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ENTIDADE 

FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. APLICAÇÃO DO CDC. CLÁUSULA 

DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. I - APLICA-SE O CDC ÀS RELAÇÕES 

ESTABELECIDAS ENTRE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E SEUS 

COOPERADOS, DESTINATÁRIOS FINAIS DO SERVIÇO. SÚMULA 321 DO E. 

STJ. II - É NULA A CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO DIVERSO DO 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR, P ARTE HIPOSSUFICIENTE NA RELAÇÃO DE 

CONSUMO, CAUSANDO-LHE DIFICULDADE À SUA DEFESA EM JUÍZO. 

ART. 6º, INC. VIII, DO CDC E ART. 112, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. III - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO”. (TJ-DF - AI: 

15426720128070000 DF 0001542-67.2012.807.0000, Relator: VERA 

ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/03/2012, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: 15/03/2012, DJ-e Pág. 169) 3. Isto posto, INDEFIRO a inicial, o 

que faço com esteio na inteligência do artigo 51, III da Lei nº 9.099/1995, 

declarando extinto o processo sem julgamento de mérito. 4. Sem custas ou 

condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 9.099/1995). 

5. P.R. I. 6. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012377-13.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

UELMA MENDONCA PINTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n° 9.099/1995. 2. 

Analisando os autos, observo que a ação em voga desejada deve ser 

extinta em razão da incompetência deste juízo para executar os créditos 

em face de empresa que se encontra em processo de recuperação 

judicial. Com efeito, se depreende de eventos volvidos que já foi proferida 

sentença de mérito, com o seu respectivo trânsito em julgado. Assim, 

necessário se faz a extinção da presente rusga, nos termos do enunciado 

51 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, in verbis: “Os processos de 

conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou 

recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria.” 3. No caso em tela, por 

uma concatenação lógica de atos processuais, verifica-se que a próxima 

etapa seria a intimação da parte executada OI S/A para adimplir 

voluntariamente com o débito executado, todavia, no ano de 2016 foi 

deferido o seu plano de recuperação judicial, assim o crédito aqui 

discutido deverá ser habilitado junto ao juízo da falência, nos termos da Lei 

11.101/2005. Deveras, o enunciado supramencionado diz claramente a 

possibilidade do processamento e julgamento da ação de conhecimento, 

excluindo o cumprimento de sentença, o qual deve ser habilitado em via 

própria. O STJ se pronunciou, chegando ao seguinte entendimento: 

AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO. CISÃO DA EMPRESA. 

CONSTRIÇÃO DE BENS DA EMPRESA CINDIDA. AFETAÇÃO DO 

PAGAMENTO DE CREDORES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. 

Estando os bens da empresa integrante de grupo econômico afetados 

pelo cumprimento do plano de recuperação judicial já aprovado e 

homologado, não se aplica a Súmula n. 480/STJ. 2. É competente o juízo 

universal para a apreciação de fraude na cisão parcial da empresa com 

transferência significativa do seu patrimônio anteriormente ao pedido de 

recuperação judicial, a fim de se evitar a fraude contra terceiros e garantir 

os interesses da totalidade do quadro geral de credores. (grifo nosso). 3. 

Agravo regimental desprovido. (Agravo regimental no conflito de 

competência. Relator: Ministro João Otávio de Noronha, segunda seção. 

Julgado em 24/02/2016. Publicação DJe 26/02/2016). RECURSO ESPECIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO SINGULAR MOVIDA CONTRA A 

RECUPERANDA. PRÁTICA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. 

IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA. 1- Conflito 

de competência suscitado em 9/11/2015. Recurso especial interposto em 

28/3/2016 e concluso à Relatora em 30/9/2016. 2- Controvérsia que se 

cinge em definir se o juízo onde se processa a recuperação judicial da 

recorrente é o competente para processamento e julgamento de ação 

indenizatória derivada de relação de consumo em fase de cumprimento de 

sentença. 3- A interpretação conjunta das normas contidas nos arts. 6º, 

47 e 49 da LFRE, bem como o entendimento do STJ acerca da questão, 

permitem concluir que o juízo onde tramita o processo de recuperação 

judicial - por ter à sua disposição todos os elementos que traduzem com 

precisão as dificuldades enfrentadas pelas devedoras, bem como todos 

os aspectos concernentes à elaboração e à execução do plano de 

soerguimento - é quem deve decidir sobre o destino dos bens e valores 

objeto de execuções singulares movidas contra a recuperanda, ainda que 

se trate de crédito decorrente de relação de consumo. 4- Recurso 

Especial Provido. (REsp 1630702/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017) 4. Frente ao 

exposto, não havendo questões a serem decidas, nos termos do art. 51, 

IV da Lei 9.099/1995, declaro EXTINTO o processo sem julgamento de 

mérito. Por fim, desde já saliento que eventual requerimento colimando a 

expedição de certidão de dívida será indeferido, uma vez que poderá a 

parte exequente se valer da sentença de mérito para habilitar o seu 

crédito junto ao juízo universal, em conformidade com o art. 9° da Lei 

11.101/2005. 5. Após o trânsito em julgado providencie as baixas 

necessárias e o arquivamento dos autos. 6. Publique-se, registre-se, 

intime-se. 7. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010493-80.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA CIRINO GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0008988A-O 

(ADVOGADO(A))

APOENA CAMERINO DE AZEVEDO OAB - MT0013314A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n° 9.099/1995. 2. 

Analisando os autos, observo que a ação em voga desejada deve ser 

extinta em razão da incompetência deste juízo para executar os créditos 

em face de empresa que se encontra em processo de recuperação 
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judicial. Com efeito, se depreende de eventos volvidos que já foi proferida 

sentença de mérito, com o seu respectivo trânsito em julgado. Assim, 

necessário se faz a extinção da presente rusga, nos termos do enunciado 

51 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, in verbis: “Os processos de 

conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou 

recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria.” 3. No caso em tela, por 

uma concatenação lógica de atos processuais, verifica-se que a próxima 

etapa seria a intimação da parte executada OI S/A para adimplir 

voluntariamente com o débito executado, todavia, no ano de 2016 foi 

deferido o seu plano de recuperação judicial, assim o crédito aqui 

discutido deverá ser habilitado junto ao juízo da falência, nos termos da Lei 

11.101/2005. Deveras, o enunciado supramencionado diz claramente a 

possibilidade do processamento e julgamento da ação de conhecimento, 

excluindo o cumprimento de sentença, o qual deve ser habilitado em via 

própria. O STJ se pronunciou, chegando ao seguinte entendimento: 

AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO. CISÃO DA EMPRESA. 

CONSTRIÇÃO DE BENS DA EMPRESA CINDIDA. AFETAÇÃO DO 

PAGAMENTO DE CREDORES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. 

Estando os bens da empresa integrante de grupo econômico afetados 

pelo cumprimento do plano de recuperação judicial já aprovado e 

homologado, não se aplica a Súmula n. 480/STJ. 2. É competente o juízo 

universal para a apreciação de fraude na cisão parcial da empresa com 

transferência significativa do seu patrimônio anteriormente ao pedido de 

recuperação judicial, a fim de se evitar a fraude contra terceiros e garantir 

os interesses da totalidade do quadro geral de credores. (grifo nosso). 3. 

Agravo regimental desprovido. (Agravo regimental no conflito de 

competência. Relator: Ministro João Otávio de Noronha, segunda seção. 

Julgado em 24/02/2016. Publicação DJe 26/02/2016). RECURSO ESPECIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO SINGULAR MOVIDA CONTRA A 

RECUPERANDA. PRÁTICA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. 

IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA. 1- Conflito 

de competência suscitado em 9/11/2015. Recurso especial interposto em 

28/3/2016 e concluso à Relatora em 30/9/2016. 2- Controvérsia que se 

cinge em definir se o juízo onde se processa a recuperação judicial da 

recorrente é o competente para processamento e julgamento de ação 

indenizatória derivada de relação de consumo em fase de cumprimento de 

sentença. 3- A interpretação conjunta das normas contidas nos arts. 6º, 

47 e 49 da LFRE, bem como o entendimento do STJ acerca da questão, 

permitem concluir que o juízo onde tramita o processo de recuperação 

judicial - por ter à sua disposição todos os elementos que traduzem com 

precisão as dificuldades enfrentadas pelas devedoras, bem como todos 

os aspectos concernentes à elaboração e à execução do plano de 

soerguimento - é quem deve decidir sobre o destino dos bens e valores 

objeto de execuções singulares movidas contra a recuperanda, ainda que 

se trate de crédito decorrente de relação de consumo. 4- Recurso 

Especial Provido. (REsp 1630702/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017) 4. Frente ao 

exposto, não havendo questões a serem decidas, nos termos do art. 51, 

IV da Lei 9.099/1995, declaro EXTINTO o processo sem julgamento de 

mérito. Por fim, desde já saliento que eventual requerimento colimando a 

expedição de certidão de dívida será indeferido, uma vez que poderá a 

parte exequente se valer da sentença de mérito para habilitar o seu 

crédito junto ao juízo universal, em conformidade com o art. 9° da Lei 

11.101/2005. 5. Após o trânsito em julgado providencie as baixas 

necessárias e o arquivamento dos autos. 6. Publique-se, registre-se, 

intime-se. 7. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012598-30.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE FERREIRA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE FERREIRA SOUSA OAB - MT0014817A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n° 9.099/1995. 2. 

Analisando os autos, observo que a ação em voga desejada deve ser 

extinta em razão da incompetência deste juízo para executar os créditos 

em face de empresa que se encontra em processo de recuperação 

judicial. Com efeito, se depreende de eventos volvidos que já foi proferida 

sentença de mérito, com o seu respectivo trânsito em julgado. Assim, 

necessário se faz a extinção da presente rusga, nos termos do enunciado 

51 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, in verbis: “Os processos de 

conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou 

recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria.” 3. No caso em tela, por 

uma concatenação lógica de atos processuais, verifica-se que a próxima 

etapa seria a intimação da parte executada OI S/A para adimplir 

voluntariamente com o débito executado, todavia, no ano de 2016 foi 

deferido o seu plano de recuperação judicial, assim o crédito aqui 

discutido deverá ser habilitado junto ao juízo da falência, nos termos da Lei 

11.101/2005. Deveras, o enunciado supramencionado diz claramente a 

possibilidade do processamento e julgamento da ação de conhecimento, 

excluindo o cumprimento de sentença, o qual deve ser habilitado em via 

própria. O STJ se pronunciou, chegando ao seguinte entendimento: 

AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO. CISÃO DA EMPRESA. 

CONSTRIÇÃO DE BENS DA EMPRESA CINDIDA. AFETAÇÃO DO 

PAGAMENTO DE CREDORES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. 

Estando os bens da empresa integrante de grupo econômico afetados 

pelo cumprimento do plano de recuperação judicial já aprovado e 

homologado, não se aplica a Súmula n. 480/STJ. 2. É competente o juízo 

universal para a apreciação de fraude na cisão parcial da empresa com 

transferência significativa do seu patrimônio anteriormente ao pedido de 

recuperação judicial, a fim de se evitar a fraude contra terceiros e garantir 

os interesses da totalidade do quadro geral de credores. (grifo nosso). 3. 

Agravo regimental desprovido. (Agravo regimental no conflito de 

competência. Relator: Ministro João Otávio de Noronha, segunda seção. 

Julgado em 24/02/2016. Publicação DJe 26/02/2016). RECURSO ESPECIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO SINGULAR MOVIDA CONTRA A 

RECUPERANDA. PRÁTICA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. 

IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA. 1- Conflito 

de competência suscitado em 9/11/2015. Recurso especial interposto em 

28/3/2016 e concluso à Relatora em 30/9/2016. 2- Controvérsia que se 

cinge em definir se o juízo onde se processa a recuperação judicial da 

recorrente é o competente para processamento e julgamento de ação 

indenizatória derivada de relação de consumo em fase de cumprimento de 

sentença. 3- A interpretação conjunta das normas contidas nos arts. 6º, 

47 e 49 da LFRE, bem como o entendimento do STJ acerca da questão, 

permitem concluir que o juízo onde tramita o processo de recuperação 

judicial - por ter à sua disposição todos os elementos que traduzem com 

precisão as dificuldades enfrentadas pelas devedoras, bem como todos 

os aspectos concernentes à elaboração e à execução do plano de 

soerguimento - é quem deve decidir sobre o destino dos bens e valores 

objeto de execuções singulares movidas contra a recuperanda, ainda que 

se trate de crédito decorrente de relação de consumo. 4- Recurso 

Especial Provido. (REsp 1630702/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017) 4. Frente ao 

exposto, não havendo questões a serem decidas, nos termos do art. 51, 

IV da Lei 9.099/1995, declaro EXTINTO o processo sem julgamento de 

mérito. Por fim, desde já saliento que eventual requerimento colimando a 

expedição de certidão de dívida será indeferido, uma vez que poderá a 

parte exequente se valer da sentença de mérito para habilitar o seu 

crédito junto ao juízo universal, em conformidade com o art. 9° da Lei 

11.101/2005. 5. Após o trânsito em julgado providencie as baixas 

necessárias e o arquivamento dos autos. 6. Publique-se, registre-se, 

intime-se. 7. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012333-91.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA DUARTE ALVES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n° 9.099/1995. 2. 

Analisando os autos, observo que a ação em voga desejada deve ser 

extinta em razão da incompetência deste juízo para executar os créditos 

em face de empresa que se encontra em processo de recuperação 

judicial. Com efeito, se depreende de eventos volvidos que já foi proferida 

sentença de mérito, com o seu respectivo trânsito em julgado. Assim, 

necessário se faz a extinção da presente rusga, nos termos do enunciado 

51 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, in verbis: “Os processos de 

conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou 

recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria.” 3. No caso em tela, por 

uma concatenação lógica de atos processuais, verifica-se que a próxima 

etapa seria a intimação da parte executada OI S/A para adimplir 

voluntariamente com o débito executado, todavia, no ano de 2016 foi 

deferido o seu plano de recuperação judicial, assim o crédito aqui 

discutido deverá ser habilitado junto ao juízo da falência, nos termos da Lei 

11.101/2005. Deveras, o enunciado supramencionado diz claramente a 

possibilidade do processamento e julgamento da ação de conhecimento, 

excluindo o cumprimento de sentença, o qual deve ser habilitado em via 

própria. O STJ se pronunciou, chegando ao seguinte entendimento: 

AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO. CISÃO DA EMPRESA. 

CONSTRIÇÃO DE BENS DA EMPRESA CINDIDA. AFETAÇÃO DO 

PAGAMENTO DE CREDORES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. 

Estando os bens da empresa integrante de grupo econômico afetados 

pelo cumprimento do plano de recuperação judicial já aprovado e 

homologado, não se aplica a Súmula n. 480/STJ. 2. É competente o juízo 

universal para a apreciação de fraude na cisão parcial da empresa com 

transferência significativa do seu patrimônio anteriormente ao pedido de 

recuperação judicial, a fim de se evitar a fraude contra terceiros e garantir 

os interesses da totalidade do quadro geral de credores. (grifo nosso). 3. 

Agravo regimental desprovido. (Agravo regimental no conflito de 

competência. Relator: Ministro João Otávio de Noronha, segunda seção. 

Julgado em 24/02/2016. Publicação DJe 26/02/2016). RECURSO ESPECIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO SINGULAR MOVIDA CONTRA A 

RECUPERANDA. PRÁTICA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. 

IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA. 1- Conflito 

de competência suscitado em 9/11/2015. Recurso especial interposto em 

28/3/2016 e concluso à Relatora em 30/9/2016. 2- Controvérsia que se 

cinge em definir se o juízo onde se processa a recuperação judicial da 

recorrente é o competente para processamento e julgamento de ação 

indenizatória derivada de relação de consumo em fase de cumprimento de 

sentença. 3- A interpretação conjunta das normas contidas nos arts. 6º, 

47 e 49 da LFRE, bem como o entendimento do STJ acerca da questão, 

permitem concluir que o juízo onde tramita o processo de recuperação 

judicial - por ter à sua disposição todos os elementos que traduzem com 

precisão as dificuldades enfrentadas pelas devedoras, bem como todos 

os aspectos concernentes à elaboração e à execução do plano de 

soerguimento - é quem deve decidir sobre o destino dos bens e valores 

objeto de execuções singulares movidas contra a recuperanda, ainda que 

se trate de crédito decorrente de relação de consumo. 4- Recurso 

Especial Provido. (REsp 1630702/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017) 4. Frente ao 

exposto, não havendo questões a serem decidas, nos termos do art. 51, 

IV da Lei 9.099/1995, declaro EXTINTO o processo sem julgamento de 

mérito. Por fim, desde já saliento que eventual requerimento colimando a 

expedição de certidão de dívida será indeferido, uma vez que poderá a 

parte exequente se valer da sentença de mérito para habilitar o seu 

crédito junto ao juízo universal, em conformidade com o art. 9° da Lei 

11.101/2005. 5. Após o trânsito em julgado providencie as baixas 

necessárias e o arquivamento dos autos. 6. Publique-se, registre-se, 

intime-se. 7. Cumpra-se.

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002675-88.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

B. W. S. D. S. (REQUERENTE)

V. D. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSIMARA ALMEIDA BARRETO CAMACHO OAB - MT7061/O 

(ADVOGADO(A))

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO(A))

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

EVELY BOCARDI DE MIRANDA SALDANHA OAB - MT0008088A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1002675-88.2018.8.11.0006 REQUERENTE: VANESSA DA SILVA SOUZA, 

BRUNO WASHINGTON SOUZA DA SILVA Vistos etc. Trata-se de ação de 

divórcio consensual, alimentos, guarda e visitas proposta por Vanessa da 

Silva Souza por si e representando M. W. S. S. e por Bruno Washington 

Souza da Silva, todos devidamente qualificados nos autos. Narram os 

requerentes, em síntese, que contraíram o matrimônio no dia 30/01/2015 

no regime de comunhão parcial de bens. Acrescentam que desta união 

adviera 01 (um) filho menor e que não há bens a serem partilhados. 

Assim, ante a impossibilidade de reconciliação entre as partes, requerem 

que seja decretado o divórcio e homologado o acordo relativo aos 

alimentos, visitas e guarda do filho do casal. Com a inicial vieram os 

documentos pertinentes. Instado a manifestação, o Ministério Público 

opinou favorável à homologação (ID 14307920). É o relatório. Decido. 

Processe-se em segredo de justiça. Tendo em vista que os requerentes 

são maiores e capazes, não havendo nenhuma irregularidade ou vício 

processual a ser sanado preliminarmente, motivo pelo qual passo, de 

imediato, a decidir sobre o mérito. O artigo 226, § 6º, da Constituição da 

República, assim dispõe: Art. 226 (...) § 6º O casamento civil pode ser 

dissolvido pelo divórcio. Outrossim, com o advento da emenda 

constitucional de n.º 66/2010, não é mais necessário se comprovar o 

lapso temporal de dois anos de separação de fato para que haja a 

dissolução do casamento pelo divórcio. Por tudo o que fora acima 

exposto, e em consonância com o parecer ministerial JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para tanto, HOMOLOGO o divórcio 

consensual requerido por Vanessa de Oliveira Silva Jesus e Wagner Silva 

Jesus, bem como o acordo entabulado nos autos. Por consequência, 

declaro cessados os direitos e deveres decorrentes do matrimônio, que 

ora se dissolve. Diante do exposto, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do 

Código de Processo Civil. Expeça-se o competente mandado de 

averbação. Sem custas, uma vez que beneficiários da justiça gratuita, 

sendo suspenso a exigibilidade das custas e taxas judiciárias nos termos 

do art. 98, §3º do CPC. Ciência ao Ministério Público. Intimem-se. 

Cumpra-se. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Às providências. Cáceres, 24 de outubro de 

2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001584-31.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

N. M. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. F. M. D. F. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1001584-31.2016.8.11.0006 AUTOR(A): NILVA MOREIRA DOS SANTOS 

RÉU: FRANCISCO FRANCIELIO MEIRELES DE FREITAS Vistos etc. Trata-se 

de ação de alimentos proposta por H. V. M., representada por sua genitora 

Nilva Moreira dos Santos em desfavor de Francisco Fracielio Mireles de 

Freitas, todos devidamente qualificados nos autos. Conforme se 

depreende dos autos, o requerido fizera proposta de acordo (ID 4747811), 

tendo a requerente manifestado concordância com a quantia de 25% do 

salário mínimo vigente. Instado a manifestar-se, o representante do 

Ministério Público opinou favoravelmente a homologação do acordo nos 

termos propostos pelas partes. É O RELATÓRIO. DECIDO. Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita ao requerido, sem prejuízo de posterior 

revogação, observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do 

Código de Processo Civil. Diante do exposto e em consonância com o 

parecer ministerial, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes, 

JULGANDO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, uma vez 

que a medida alcançou o seu fim, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil. Ademais, tendo em vista o 

reconhecimento de paternidade pelo requerido mediante termo acostado 

aos autos, expeça-se o competente mandado de averbação no Cartório 

de Registro de Pessoas desta Comarca, acrescentando na Certidão de 

Nascimento da criança Heloyza Vitória Moreira, o nome do Pai, Francisco 

Francielio Meireles de Freitas e dos avós paternos, Francisco Rabelo de 

Meireles e Geraldina Reis de Freitas, a qual passará a se chamar Heloyza 

Vitória Moreira de Freitas. Sem custas, uma vez que beneficiária da justiça 

gratuita, sendo suspenso a exigibilidade das custas e taxas judiciárias nos 

termos do art. 98, §3º do CPC. Ciência ao Ministério Público. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Às providências. Cáceres, 24 de outubro de 

2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004897-29.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BATISTA FLORES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANE MARIA BATISTA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1004897-29.2018.8.11.0006 REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE BATISTA 

FLORES INVENTARIADO: JANE MARIA BATISTA Vistos etc. Admito a 

emenda à inicial. Nomeio como inventariante o requerente, que prestará 

compromisso em cinco (05) dias, e declarações, com valor dos bens e 

plano de partilha, em 20 (vinte) dias subsequentes (CPC, art. 620). Caso 

necessário, intime-se, após, a Fazenda Pública da localização do imóvel 

(CPC, art. 626), para que se manifeste sobre os valores da avaliação dada 

pela Inventariante, podendo, se dela discordar, juntar prova de cadastro, 

em 15 (quinze) dias (art. 629, CPC), ou atribuir diretamente novos valores, 

que poderão ser aceitos pelos interessados (art. 634, CPC), para o que 

devem ser manifestar expressamente. Citem-se os herdeiros, para 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhando-se cópia das 

primeiras declarações (art. 627, do CPC). Havendo concordância, quanto 

às primeiras declarações e quanto aos valores nela atribuídos para fins de 

avaliações para partilha e/ou recolhimento de ITCD, venham imediatamente 

as últimas declarações, já com comprovação do recolhimento dos 

Impostos Estaduais, certidões negativas de débitos fiscais expedidas 

pelas Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal em nome do 

inventariado e esboço de partilha final. Havendo interesse de incapazes 

no feito, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Cumpra-se. Cáceres, 26 de 

outubro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003270-87.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

N. R. P. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO VITOR MARTINS CUNHA OAB - MT0014008A (ADVOGADO(A))

EMERSON PINHEIRO LEITE OAB - MT0019744A (ADVOGADO(A))

WANDERLEY LOPES CONCEICAO OAB - MT0014000A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. D. N. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1003270-87.2018.8.11.0006 AUTOR(A): NILZA RAPP PINTO DE ARRUDA 

RÉU: ELAINE CRISTINA DO NASCIMENTO Vistos etc. A requerente pugna 

pela desistência da ação conforme manifestação retro. Nos termos do art. 

200, § único do CPC, a desistência da ação somente produz efeitos após 

a homologação judicial, sendo desnecessário o consentimento da parte 

requerida quando não contestada a ação. Inexistindo óbice legal, 

homologo o pedido de desistência formulado pela requerente e por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, VIII, do CPC e revogo a tutela de urgência 

deferida nos autos. Sem custas. Ciência ao Ministério Público. Transitado 

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

necessárias. Às providências. Cumpra-se. Cáceres, 22 de outubro de 

2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006981-37.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE DE JESUS GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE MARIA DE JESUS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1006981-37.2017.8.11.0006 REQUERENTE: ADRIANE DE JESUS GOMES 

REQUERIDO: MARLENE MARIA DE JESUS Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Interdição c/c tutela provisória de urgência proposta por Adriane de Jesus 

Gomes que objetiva a interdição de Marlene Maria de Jesus. Narra a 

Requerente, em síntese, ser filha da interditanda Marlene Maria de Jesus, 

a qual padece de enfermidade diagnosticada como CID:10 F20. Afirma que 

a patologia apresentada pela Sra. Marlene Maria de Jesus impossibilita-a 

de reger sua vida de forma independente, uma vez que a sua saúde 

requer cuidados contínuos. Assim, em virtude da interditanda ser incapaz 

de reger seus próprios atos e administrar seus bens e rendimentos, a 

Requerente deseja se tornar curadora especial desta para prestar-lhe a 

assistência privada. Acostados à inicial vieram os documentos 

pertinentes. O relatório do estudo psicossocial encontra-se acostado aos 

autos (ID 11420900). Nesta oportunidade o Ministério Público se manifesta 

favoravelmente aos pedidos da inicial. É o relatório. Decido. O Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146/2015, em seu artigo 2ª, define 

pessoa com deficiência como “aquela que tem impedimento de longo prazo 

de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação 

com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva 

na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”. A 

principal inovação trazida pela referida lei é estabelecida em seu artigo 6º, 

ao dispor que “a deficiência não afeta a plena capacidade civil da 

pessoa”. Portanto, a partir da entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, em 03 de janeiro de 2016, não são mais considerados 

absolutamente incapazes os deficientes mentais, tendo havido a expressa 

revogação dos incisos II e III do artigo 3º do Código Civil, sendo 

considerados absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, a partir de então, apenas os menores de 16 (dezesseis) 

anos. No caso em tela, entretanto, tendo em vista que a interditanda é 

portadora de esquizofrenia, o que lhe dificulta a manifestação de sua 

vontade, é certo que a interdição é medida necessária à garantia de sua 

qualidade de vida. Compulsando os autos, verifico que o pleito inicial deve 

ser acolhido, pois, examinado todas as provas colhidas, concluiu-se que a 

interditanda apresenta anomalia que a impede de exercer, por si só, os 

atos da vida civil. Ademais, verifica-se que o exame psicossocial concluiu 

que a interditanda é portadora de enfermidade mental, tendo reduzida 

capacidade de reger sua pessoa e administrar seus bens. Nesse sentido, 

dispõe o artigo 1.767 do Código Civil, que estão sujeitos à curatela 

“aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir 

sua vontade”, o que se aplica ao interditando. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de 

Marlene Maria de Jesus, declarando-a relativamente incapaz de exercer 
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pessoalmente os atos da vida civil, limitando-se aos atos de conteúdo 

negocial e patrimonial, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de 

acordo com o artigo 1767, inciso I, do Código Civil, nomeio-lhe curadora 

Adriane de Jesus Gomes, confirmando os efeitos da tutela anteriormente 

concedida. Em consequência, julgo extinto o feito, com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de Processo 

Civil e no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente decisão 

no Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 3 

(três) vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas ou honorários, face a 

gratuidade da justiça. Saem os presentes intimados. Homologo a renúncia 

ao prazo recursal. Expeça-se o Termo de Curatela Definitiva. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 227435 Nr: 12478-49.2017.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GADL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sirlene Souza Magalhaes - 

OAB:19979/O

 Vistos etc.

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

2018, às 17h00min.

Intimem-se as partes para que compareçam acompanhadas de advogados 

e testemunhas.

Advirta-se que caberá aos respectivos advogados intimar suas 

testemunhas para comparecimento em juízo nos termos do art. 455 do 

Código de Processo Civil.

Destaca-se que somente será realizada a intimação das testemunhas pelo 

juízo nas hipóteses previstas no art. 455, §4º, do CPC.

 Ademais, na forma do art. 357, §4º do Código de Processo Civil, concedo 

às partes o prazo de 15 (quinze) dias, para apresentarem em cartório o rol 

de testemunhas cujo depoimento pretende-se obter, caso ainda não 

tenham sido indicadas.

 Expeça-se o necessário.

 Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Às providências. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001191-09.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX FLAVIANO LEAL DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA PROMOVER O 

ANDAMENTO DO FEITO Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na 

pessoa de seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, 

promova o andamento do feito, pleiteando o que entender de direito. 

Cáceres/MT, 26 de outubro de 2018 Felipe N. Mattioni Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000917-74.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERAMICA TALHARIZZO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO Certifico para os devidos e legais efeitos que 

conforme determina o art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de 

INTIMAR o advogado da parte autora a se manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1006112-40.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SALIS GONCALVES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO(A))

HENRIQUE PESTANA DE SOUSA OAB - MT0021170A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Evidenciados os pressupostos legais 

(artigo 319 do CPC), este Juízo RECEBE a petição inicial e documentos que 

a acompanham. 2 – Havendo nos autos elementos que evidenciam os 

pressupostos legais, este Juízo CONCEDE os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora com espeque no artigo 98 do CPC. 3 - 

OFICIE-SE à Caixa Econômica Federal - CEF, Banco do Brasil e Banco 

Bradesco solicitando informações acerca de eventuais quantias 

depositadas em nome do de cujus, consignando-se prazo de 15 (quinze) 

dias para resposta. 4 - INTIMEM-SE os herdeiros por AR para 

manifestação. 5 – ENCAMINHE-SE o processo ao Ministério Público para 

manifestação quanto à pretensão dos requerentes. 6– Após, CONCLUSO. 

Cáceres/MT, 26 de outubro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003778-67.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLLES DA COSTA LANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELCIO JUNIO GARCIA OAB - MT0008169A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES OAB - PR0039162A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES CERTIDÃO IMPULSIONAMENTO PARA 

RÉPLICA/IMPUGNAÇÃO Ante o teor da manifestação retro juntada aos 

autos pela parte autora, através de seu Advogado devidamente habilitado 

(ID 16195397) certifico que: 1) - No que tange a ventilada certidão de 

trânsito em julgado cumpre mencionar que esta fora lançada no feito na 

aba lateral de movimento processual de forma automática por um lapso do 

"Sistema PJE" que como é sabido está com nova versão em 

funcionamento, situação que leva a ocorrência de alguns erros e 

possíveis instabilidades funcionais. Sendo assim o aludido movimento não 

deve ser levado em consideração para fins de andamento processual, 

pois não foi confeccionada e assinada digitalmente por nenhum servidor 

no bojo do feito em tela, notando-se claramente tratar-se de erro do 

sistema PJE; 2) - Certifico que a partir desta data foi habilitado no Sistema 

PJE o novel patrono da parte requerente Dr. Kelcio Junio Garcia - OAB/MT 

8169 (ID 11455218); 3) - Feitas as considerações necessárias procedo à 

intimação da parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o intuito de 

que acoste ao feito réplica/impugnação no prazo legal. Cáceres/MT, 26 de 

outubro de 2018 Felipe N. Mattioni Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006118-47.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODNEI DA SILVA FERNANDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO Da análise da peça inicial e de seus 

documentos verifica-se que a parte autora não comprovou a existência de 

notificação extrajudicial, porquanto o AR juntado no processo demonstra 

que por duas oportunidades o requerido estava ausente, inexistindo 

qualquer demonstração da entrega da correspondência ao endereço do 

contrato. Preceitua o artigo 321 do Código de Processo Civil1 a 

possibilidade de emenda ou complementação da inicial quando não 

preenchidos os requisitos abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo 

diploma instrumental. 1 – Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para 

sanar o defeito acima apontado, consignando-se o prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do 

CPC). 2 – Decorrido o prazo, CONCLUSO. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 

26 de outubro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1002968-58.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA ABY ALY PANOFF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMAURI MUNIZ RIBEIRO OAB - MT0004583A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Inicialmente, satisfeitos os requisitos do 

art. 319 do Código de Processo Civil, este Juízo RECEBE a petição inicial e 

documentos. 2 – No que tange ao pedido de gratuidade de justiça, com 

fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], INTIME-SE a parte requerente por 

meio de seu advogado (DJE) para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

demonstre os pressupostos para a concessão do benefício, sob pena de 

indeferimento do pedido. Fica a parte devidamente advertida de que a 

inserção de informações falsas ou a declaração de situação inverídica em 

documento público poderá ensejar responsabilização criminal por 

falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal[2]). 3 – Estando a petição 

inicial devidamente instruída, INTIME-SE a representante do Ministério 

Público para que atue conforme dispõe o art. 109 da Lei de Registros 

Públicos (Lei 6.015/73). 4 – Após, CONCLUSO. 5 – CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 26 de outubro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002548-53.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADERGINIA APARECIDA BARBOSA FLORENCIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PALMA DIAS OAB - MT0003523S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILDO DIMAS FARIA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - 

DILIGÊNCIA Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de 

seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 35,00 reais, 

visando o cumprimento do Mandado de Imissão na Posse a ser 

oportunamente expedido. Deverá o nobre causídico acessar o site do 

TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante. Cáceres/MT, 27 de outubro de 2018 Felipe N. 

Mattioni Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 184366 Nr: 4857-69.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário com pedido de tutela antecipada (art. 273 do 

CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: OSEIAS RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:13.164-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333

 (...)Diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTE os pedidos contidos na 

petição inicial, razão pela qual este Juízo CONFIRMA a tutela antecipada 

deferida às fls. 30/32, para que a parte demandada restabeleça de forma 

definitiva o envio de torpedos pelo autor da linha objeto da lide de forma 

“ilimitada” conforme contratado.CONDENA, ainda, a parte demandada ao 

pagamento à parte autora da quantia de R$ 4.770,00, a título de 

indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 

1% (um por cento) ao mês, com incidência a partir da citação, bem como 

correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.Por fim, 

CONDENA-SE a parte demandada ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, correspondentes a 

10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, do CPC).No mais, este 

Juízo EXTINGUE o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 

487, inciso I, do CPC. Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com 

as baixas e anotações de estilo.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 23 

de outubro de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 5370 Nr: 507-34.1998.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIRMA DISMATAL-DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIEMPA-COM. IMP. DE MÁQ. E IMP. 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DOS SANTOS 

ALVARES FERREIRA - OAB:5260, MANOEL ALVARES DE CAMPOS - 

OAB:1127 -A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:6463/MT

 Código n. 5370

SENTENÇA

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por FIRMA DISMATAL 

– DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS S/A em face de CIEMPA-COMERCIO, 

IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS 

AGROPECUARIOS LTDA, ambos qualificados na inicial.

 Intimada a se manifestar acerca do interesse na habilitação do crédito, a 

parte exequente quedou-se inerte.

Vieram os autos conclusos.

 É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

No caso em tela percebe-se que a parte autora, mesmo sendo intimada, 

deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação acerca de seu 

interesse no prosseguimento da demanda.

Com isto, percebe-se a falta de interesse processual no prosseguimento 

da ação.

Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

 Custas já recolhidas, conforme fls. 19.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

 INTIME-SE.

 CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 24 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 20745 Nr: 1700-45.2002.811.0006

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIEMPA-COM. IMP. DE MÁQ. E IMP. 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:6463/MT

 Código n. 20745

SENTENÇA

Trata-se de Habilitação de Crédito ajuizada por BANCO BRADESCO S/A 

em face de CIEMPA-COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE 

MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGROPECUARIOS LTDA, ambos qualificados 

na inicial.

 Intimada a se manifestar acerca do interesse na habilitação do crédito, a 

parte requerente quedou-se inerte.

Vieram os autos conclusos.

 É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

No caso em tela percebe-se que a parte autora, mesmo sendo intimada, 

deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação acerca de seu 

interesse no prosseguimento da demanda.

Com isto, percebe-se a falta de interesse processual no prosseguimento 

da ação.

Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

 Custas já recolhidas, conforme fls. 36.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

 INTIME-SE.

 CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 24 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 132350 Nr: 1100-09.2011.811.0006

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEIZA BIANCARDINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIO MESQUITA DE SOUZA E SILVA, 

PÉRICLES CORREA CARDOSO, MÁRIO LOMBARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA PINTO BIANCARDINI - 

OAB:5009/MT, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Código: 132350

DESPACHO

1 – Uma vez que a parte autora informou o cumprimento das diligências 

determinadas pelo Juízo, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de estilo, como já determinado à fl. 286.

2 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 24 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 10676 Nr: 913-84.2000.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO BORGES DOS SANTOS, JOÃO 

BORGES DOS SANTOS, FÁTIMA ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO TOSTES CARDOSO 

- OAB:6635, SUÉRIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - OAB:6.514 MT

 Código: 10676

 DECISÃO

1 – Primeiramente, cumpre consignar que já houve tentativa de penhora 

via BACENJUD (fls. 131/132-verso). Diante disso, INDEFERE-SE o pedido 

formulado pela parte exequente às fls. 146/148, porquanto não houve 

demonstração pelo exequente da existência de indícios de que haveria 

numerário disponível em conta bancária da parte devedora que 

justificassem outras diligências no sistema BACENJUD.

 2 – Em segundo, a parte exequente pugnou pela expedição de mandado 

de citação, penhora e avaliação a ser cumprido no imóvel mencionado à fl. 

146.

 Desta feita, EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação de eventuais 

bens localizados pela parte exequente ou indicados pela parte executada, 

advertindo-se que todas as buscas de bens já foram efetuadas pelo Juízo 

nos autos, sendo que todas as demais são a cargo do credor.

3 – Havendo constrição patrimonial nas diligências promovidas, INTIME-SE 

o executado por meio de seu advogado ou de maneira pessoal para 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, §3º do CPC).

 4 – Cumpridas todas as providências anteriores, INTIME-SE a parte 

exequente para que se manifeste, requerendo o que entender de direito 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

Ressalte-se que no decorrer do processo, este juízo já realizou buscas de 

bens em todos os mecanismos colocados à disposição do Poder 

Judiciário, sendo que qualquer reiteração dos pedidos importará em 

arquivamento do processo por inércia do credor e falta de providências 

úteis ao deslinde do feito.

5 – Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações.

 6 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 23 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 174117 Nr: 9278-39.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE SIQUEIRA VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DA SILVA GOMES - MICHELLY 

CALÇADOS, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - BANSICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:7485MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE CÁCERES/MT - OAB:, JAIR CARLOS CRIVELETTO - 

OAB:4917, LAERCIO FAEDA - OAB:3589-B, PATRICIA ALINE RAMOS - 

OAB:7203

 (...)1 – Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais para o manejo 

do recurso, este Juízo NÃO CONHECE dos embargos de declaração 

opostos, devendo a decisão atacada ser mantida em sua integralidade, 

com fundamento no artigo 1.022 do CPC.2 – Por oportuno, INTIME-SE a 

parte requerente para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre o depósito 

realizado às fls. 176/176-verso, bem como apresentar conta bancária 

para a transferência do valor. Deverá a parte requerente manifestar, 

ainda, acerca da existência de saldo remanescente a ser executado, 

ocasião em que deverá, no mesmo prazo, apresentar cálculo atualizado 

da dívida, com o decote dos valores pagos pela requerida, valendo o 

silêncio como inexistência de saldo remanescente.3 – Se apresentada 

conta bancária, EXPEÇA-SE alvará para transferência da quantia, 

cumprindo, se for o caso, o artigo 450, § 3º, da CNGC.4 – Após, se não 

houver irresignação quanto ao valor depositado ou manifestação acerca 

de saldo residual, e com o levantamento da quantia, ARQUIVEM-SE os 

autos com as anotações e baixas de estilo.5 – Por fim, caso haja 

requerimentos, CONCLUSOS.6 – INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.Cáceres/MT, 

24 de outubro de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 195715 Nr: 867-36.2016.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA SANTANA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:8002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 
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OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A MT

 (...)Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais para o manejo do 

recurso, este Juízo NÃO CONHECE dos embargos de declaração opostos, 

devendo a decisão atacada ser mantida em sua integralidade, com 

fundamento no artigo 1.022 do CPC.INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 24 de 

outubro de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 95481 Nr: 548-78.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8.922-A MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código n. 95481

 DECISÃO

1 – Compulsando os autos nota-se que a parte executada foi devidamente 

citada às fl. 93 para efetuar o pagamento da dívida em execução, no 

entanto, deixou transcorrer in albis o prazo. Diante disso, este juízo 

HOMOLOGA os cálculos apresentados pelo autor às fls. 103/103-verso.

Diante disso, com fundamento no art. 854 do Código de Processo Civil, 

uma vez juntado o valor atualizado do débito, este Juízo DEFERE o pedido 

do exequente de fl. 105, a fim de promover o bloqueio nas contas 

bancárias conforme requerido, utilizando-se, para tanto, do sistema 

BACENJUD até o valor da execução, devendo os autos permanecer em 

Gabinete até que seja processada a ordem perante as instituições 

financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, 

do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

2 – Havendo constrição patrimonial na diligência acima determinada, 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado ou de maneira 

pessoal, para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, §3º do 

CPC).

 3 – Cumpridas as providências anteriores, INTIME-SE a parte exequente 

para que se manifeste, requerendo o que entender de direito no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

4 – Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações.

 5 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 22 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 145523 Nr: 3580-23.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE APARECIDA BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDIFIBRA S.A-CREDITO,FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO MARTINS FRAGA - 

OAB:13.513/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO MUNIZ REBELLO - 

OAB:13122/A, ALINNE RODRIGUES FERREIRA - OAB:24.979 - OAB/GO, 

GUSTAVO TREVAS CARVALHO PEREIRA - OAB:90.946 - OAB/MG, 

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHÃES - OAB:91.045 MG

 Código: 145523

DESPACHO

1 – Considerando que a parte demandada comprovou a baixa das 

restrições de crédito (fls. 149/150), INTIME-SE a parte autora, por meio do 

seu advogado, via DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

acerca da aludida petição, valendo o silêncio como inexistência de 

descumprimento ao aludido acordo.

2 – Manifestando, de forma expressa ou tácita, pelo integral cumprimento 

da transação, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

estilo.

3 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 23 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 192706 Nr: 9973-56.2015.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ NIVALDO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO SARTORI CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio da Silva Almeida - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO MARTINS ALVES - 

OAB:250.151

 Código: 192706

DESPACHO

1 – Na forma dos artigos 9º e 10 do CPC, INTIME-SE a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar acerca da petição e documentos 

de fls. 77/118, em que a parte demandada pugna, dentre outros, pela 

revogação da justiça gratuita deferida à parte demandante.

2 – Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte executada, 

CONCLUSOS.

3 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 23 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 102888 Nr: 7985-73.2010.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO AMERICO REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWASAKI - OAB:17555-A, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22819 

PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:17980-A-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 (...)Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE a pretensão contida na 

inicial, consolidando-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem, 

objeto da busca e apreensão ao patrimônio do credor fiduciário, cuja 

apreensão liminar determinada torna-se definitiva, com fundamento no art. 

3°, § 1°, do Decreto-lei n. 911/69.Por consequência, EXTINGUE-SE o feito 

com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.OFICIE-SE o órgão de trânsito para expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele 

indicado, livre de ônus da propriedade fiduciária, com fulcro no art. 3°, § 

1°, do Decreto-lei n. 911/69. CONDENA-SE a parte requerida ao pagamento 

das custas e despesas processuais, tendo em vista o princípio da 

causalidade. Sem a incidência de honorários de sucumbência, tendo em 

vista a ausência de pretensão resistida.Com o trânsito em julgado, 

A R Q U I V E M - S E ,  c o m  a s  a n o t a ç õ e s  e  b a i x a s 

necessárias.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 24 de outubro de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 169456 Nr: 5790-76.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ANTONIO FERREIRA DE ASSIS, ILDIMAR 

DOS SANTOS DA CUNHA, A.L.M.A., ARLETE MOREIRA DOS SANTOS, 

AGNALDO DE SOUSA FERREIRA, ANECLÉIA DE SOUZA FERREIRA, 

TEREZA APARECIDA DE SOUZA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENERAL MOTORS DO BRASIL S/A, 

GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO SOMA LTDA, ACE 

SEGURADORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

HUDSON CARLOS ALMEIDA SANTOS - OAB:16709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIO CESAR GOULART 

LANES - OAB:13.329-A/MT, PEDRO PAULO WENDEL GASPARINI - 

OAB:115712, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9552, Renata 

Matiello de Godoy Quaglio - OAB:183.212 SP
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 (...)III – DispositivoDA LITISDENUNCIAÇÃOEste juízo JULGA 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida pela litisdenunciante, 

devendo a litisdenunciada suportar, solidariamente com a ré, todos os 

danos advindos do sinistro, ressalvando-se os limites da apólice. Diante 

da ausência de oposição, não há que se falar em condenação em 

honorários de sucumbência na litisdenunciação.DA LIDE PRINCIPALPosto 

isso, este Juízo ACOLHE PARCIALMENTE a pretensão deduzida pela parte 

autora.CONDENAM-SE as demandadas ao pagamento de indenização por 

danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com a incidência 

de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária 

pelo INPC a partir da data do arbitramento.No mais, a Secretaria deverá 

proceder à alteração na capa dos autos e no Sistema Apolo, fazendo 

constar também como autores (enquanto herdeiros/sucessores de 

Antonio Ferreira de Assis) ANALÍVIA MOREIRA DE ASSIS, AGNALDO DE 

SOUSA FERREIRA, ANECLEIA DE SOUSA FERREIRA E TERESA 

APARECIDA DE SOUSA FERREIRA, conforme decisão às fls. 520/522 dos 

autos.CONDENAM-SE, ainda, as demandadas ao pagamento das 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 

10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do 

CPC.JULGA-SE EXTINTO o feito com resolução de mérito, na forma do art. 

487, inciso I, do CPC. Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos 

mediante as cautelas de estilo, procedendo-se as baixas e anotações 

necessárias. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Forte nestas razões, este Juízo 

ACOLHE PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos pela parte 

embargada para o fim de sanar a omissão mencionada, integrando esta 

decisão o dispositivo da sentença. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 

24 de outubro de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 185518 Nr: 5535-84.2015.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIA ALCINA DE LACERDA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:OAB/MT 7.485

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013

 Código: 185518

DESPACHO

1 – Considerando a informação trazida pelo Departamento de Depósitos 

Judiciais às fls. 194, bem como a ausência de manifestação da 

embargante, declara-se como restituídos os valores bloqueados.

 2 – Remetam-se os autos à contadoria judicial para elaboração de cálculo, 

a fim de elucidação deste Juízo.

3 – Após, conclusos.

3 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 23 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 99443 Nr: 4530-03.2010.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS CHIEREGATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO - TELEMAT CELULAR (TCO), BRASIL 

TELECOM S.A, CLARO CELULAR, NOVO MUNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:86235/RJ, FELIPE 

GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB:16.846-A MT, JOÃO CELESTINO 

CORRÊA DA COSTA NETO - OAB:4611-B, MIRIAM GONÇALVES 

BARBOSA - OAB:11795, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:11.065-A

 Código: 99443

DESPACHO

1 – Retifique-se a capa dos autos, fazendo-se constar como cumprimento 

de sentença.

2 – Compulsando os autos, não se verifica o cumprimento do item 2 do 

despacho anterior (fls. 658). Diante disso, CERTIFIQUE a Secretaria o 

cumprimento ou diligencie no sentido de expedir mandado no novo 

endereço indicado pelo exequente.

3– Considerando que o exequente informou a existência de saldo 

remanescente, intimem-se os executados para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuem o pagamento da dívida, sob pena de multa de 10% 

(dez por cento), conforme disposto no art. 523 do CPC.

4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 23 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 192874 Nr: 10083-55.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)De início, diante do desinteresse da parte exequente pelo veículo 

localizado à fl. 55, não há o porquê subsistir qualquer restrição judicial 

sobre o bem em questão. Dessa forma, INDEFERE-SE o pedido da parte 

exequente e PROMOVA-SE a baixa da restrição veicular, por meio do 

sistema Renajud.(...)De conseguinte, acerca do prazo máximo de 

suspensão, importante destacar que o artigo 921 do CPC trouxe nova 

disciplina acerca da suspensão da execução em caso de ausência de 

bens penhoráveis, consignando em seu § 1º o prazo de 1 (um) ano 

durante o qual se suspenderá a prescrição.Destarte, com fulcro no artigo 

921, inciso III, do CPC, este Juízo SUSPENDE a execução pelo prazo de 01 

(um) ano e pelo mesmo período fica suspenso o curso do prazo 

prescricional, inteligência do §1º do mesmo dispositivo.ADVIRTA-SE o 

exequente que após o transcurso do prazo acima terá início o prazo de 

prescrição intercorrente, consoante dispõe o artigo 921, §4º.Por fim, 

considerando que o objetivo da execução é a satisfação do crédito, 

movendo-se esta no interesse do credor, não há razão para remeter o 

feito ao arquivo provisório, porquanto, caso sejam localizados bens 

passíveis de penhora ou modificada a situação fática sobre a localização 

do executado, tal fato será comunicado a este Juízo que determinará a 

juntada do expediente nestes autos para continuidade da 

execução.Ademais, o processo será imediatamente desarquivado caso a 

exequente a qualquer momento provocar o Poder Judiciário para requerer 

providências úteis ao andamento da execução patrimonial na 

eventualidade de localizar bens do devedor aptos ao pagamento da 

dívida.Forte em tais fundamentos, cumprida a providência acima, 

DETERMINA-SE o arquivamento da execução com as baixas e anotações 

n e c e s s á r i a s . À s  p r o v i d ê n c i a s  n e c e s s á r i a s .  I N T I M E - S E . 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 24 de outubro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 70405 Nr: 7845-44.2007.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EIXO MAQUINAS MOTORES E PROD. AGROP. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ANDRADE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEY BERTUCCI - 

OAB:4.319-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIME SANTANA ORRO SILVA 

- OAB:6072-b

 Código: 70405

DECISÃO

1 – Considerando o depósito espontâneo realizado pela parte executada 

(fl. 178), bem como a extinção da demanda pela satisfação da obrigação 

(fl. 179), este Juízo DEFERE o pedido de fl. 156 e, por conseguinte, 

autoriza a expedição de alvará dos valores a título de honorários 

advocatícios na forma requerida à fl. 181.

2 – Após, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas de estilo.

3 – CUMPRAM-SE.

Cáceres/MT, 23 de outubro de 2018.
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RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 5369 Nr: 395-65.1998.811.0006

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: SALLES AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIEMPA-COM. IMP. DE MÁQ. E IMP. 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEVARD FRANÇA DO AMARAL 

- OAB:4930/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, FRANCISCO MARIANO DOS SANTOS - OAB:6463/MT

 Código n. 5369

DESPACHO

1 – Tendo em vista não haver requerimento dos credores, como também a 

inexistência de bens a serem vendidos, ARQUIVEM-SE OS AUTOS.

2 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 24 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 5378 Nr: 397-35.1998.811.0006

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODINER GONÇALVES DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIEMPA-COM. IMP. DE MÁQ. E IMP. 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RYOYU HAYASHI JORGE - 

OAB:1.809-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:6463/MT

 Código n. 5378

SENTENÇA

Trata-se de Habilitação de Crédito ajuizada por ODINER GONÇALVES DE 

AS em face de CIEMPA-COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE 

MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGROPECUARIOS LTDA, ambos qualificados 

na inicial.

 Intimada a se manifestar acerca do interesse na habilitação manejada, a 

parte habilitante quedou-se inerte.

Vieram os autos conclusos.

 É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

No caso em tela percebe-se que a parte autora, mesmo sendo intimada, 

deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação acerca de seu 

interesse no prosseguimento da demanda.

Com isto, percebe-se a falta de interesse processual no prosseguimento 

da ação.

Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

 Custas já recolhidas, conforme fls. 11.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

 INTIME-SE.

 CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 24 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 78477 Nr: 5114-41.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO SOUZA DE OLIVEIRA, RENATA GOMES 

DE OLIVEIRA LIMA MORAN, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, ESPOLIO DE 

EUNICE GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8.922-A MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUERIKA MAIA DE PAULA 

CARVALHO - OAB:OAB/MT 6.514

 Código: 78477

DESPACHO

1 – Compulsando os autos, verifica-se que ainda não houve a citação da 

executada Renata Gomes de Oliveira Lima Moran, conforme certidão de fl. 

102, uma vez que a ré estaria viajando.

Dessa feita, uma vez que se trata de ausência momentânea, EXPEÇA-SE 

mandado de citação da ré Renata Gomes de Oliveira Moran, no endereço 

indicado no mandado de fl. 101, nos termos da decisão de fls. 94/96.

2 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 23 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 47793 Nr: 5039-07.2005.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3.884 MT, RICARDO KAWASAKI - OAB:15.729 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237

 Código n. 47793

DECISÃO

1 – Considerando que as diversas diligências visando à citação da ré 

restaram infrutíferas, bem como as de localização do endereço do 

executado pelos meios disponíveis pela parte autora e por esse juízo, 

faz-se necessário que se expeça edital de citação da parte ré. Para tanto 

EXPEÇA-SE edital com prazo de 30 (trinta) dias, para citação da requerida, 

seguindo-se à risca as formalidades do artigo 257 do CPC, 

consignando-se as advertências do despacho inicial.

2 – Em seguida, esgotado o prazo acima, CERTIFIQUE-SE.

 3 – Após, com fundamento no art. 72, inciso II e parágrafo único do 

aludido dispositivo do Código de Processo Civil, NOMEIA-SE como curador 

especial da ré a Defensoria Pública desta Comarca, que deverá ser 

intimada pessoalmente da nomeação, devendo ser encaminhado os autos 

para tal fim.

4 – Na sequência, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias.

5 – Por fim, CONCLUSOS.

6 – CUMPRA-SE.

 Cáceres-MT, 23 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 14892 Nr: 730-79.2001.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUL GABRIEL DIAS FILHO, LEIA ALCINA DE 

LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:15013-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELY RODRIGUES 

PIOVEZAN - OAB:15352-MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485MT

 Código: 14892

DESPACHO

1 – Aguarde-se o julgamento dos autos em apenso 

(5535-84.2015.811.0006 – código 185518).

2 – CUMPRA-SE.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036829/10/2018 Página 139 de 998



Cáceres/MT, 23 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 153353 Nr: 632-74.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILEIDE PERDIGÃO DA SILVA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 153353

DESPACHO

1 – Considerando que a parte exequente não comprovou ter esgotado os 

meios extrajudiciais de localizar o endereço da parte executada, 

INDEFERE-SE o pedido de fls. 132/133.

Sobreleva registrar que o entendimento deste Juízo em relação a tais 

pleitos é no sentido de deferir a busca de endereços, apenas quando 

houver demonstração pela parte interessada de que foram realizadas 

todas as buscas possíveis quando a informação não foi alcançada.

 Deve, inclusive, a parte demonstrar suas diligências em busca das 

informações – que são de seu único e exclusivo interesse – como, por 

exemplo, buscas em cartórios extrajudiciais, cadastros de lojistas, 

sistemas informatizados, entre outras formas.

 2 – Assim, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

apresentar o endereço atualizado da parte ré, visando a sua citação, sob 

pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

3 – Com a indicação de novo endereço, EXPEÇA-SE o necessário para a 

citação da parte ré.

4 – Do contrário, CONCLUSOS.

Cáceres/MT, 23 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 180737 Nr: 2685-57.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE SORVETES JACARÉ LTDA, 

CAMILO AUGUSTO GATTASS COSTA, ROSALVO JORGE CUNHA 

CARNEIRO, BIANCA JORGE DA CUNHA CARNEIRO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980-A-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 180737

DESPACHO

1 – Considerando que a parte exequente não comprovou ter esgotado os 

meios extrajudiciais de localizar o endereço da parte executada, 

INDEFERE-SE o pedido de fl. 95.

Sobreleva registrar que o entendimento deste Juízo em relação a tais 

pleitos é no sentido de deferir a busca de endereços, apenas quando 

houver demonstração pela parte interessada de que foram realizadas 

todas as buscas possíveis quando a informação não foi alcançada.

 Deve, inclusive, a parte demonstrar suas diligências em busca das 

informações – que são de seu único e exclusivo interesse – como, por 

exemplo, buscas em cartórios extrajudiciais, cadastros de lojistas, 

sistemas informatizados, entre outras formas.

 2 – Assim, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

apresentar o endereço atualizado da parte ré, visando a sua citação, ou 

pugnar o que entender de direito, sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito.

3 – Com a indicação de novo endereço, EXPEÇA-SE o necessário para a 

citação da parte ré.

4 – Do contrário, CONCLUSOS.

Cáceres/MT, 23 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 133060 Nr: 1887-38.2011.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO ALVES SIMÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER SOUZA SILVA - 

OAB:8002 MT

 Código: 133060

DECISÃO

1 – Em que pese o pedido de penhora de valores por meio do sistema 

Bacenjud (fl. 268), verifica-se que sequer houve o início da fase de 

cumprimento de sentença, de modo que, por ora, INDEFERE-SE o pedido.

2 – Considerando as petições de fls. 221/222 e 260/261, PROCEDA-SE à 

retificação da capa dos autos e do Sistema de Informações Processuais – 

Apolo, fazendo constar como Cumprimento de Sentença, tendo como 

exequentes HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO e CRISTIANA 

VASCONCELOS BORGES MARTINS, e como executado CELSO ALVES 

SIMÕES.

 3 – Logo, INTIME-SE a parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague a integralidade da dívida em execução, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como honorários 

advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 523, caput 

e §1º, do CPC.

4 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, INTIME-SE a 

parte exequente para manifestar no prazo de 15 dias, pugnando o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento.

5 – Em caso de cumprimento espontâneo, EXPEÇA-SE o necessário para 

levantamento de valores por ventura depositados em favor da parte 

credora.

6 – CONSIGNEM-SE no ato de intimação da parte devedora que, 

transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC).

7 – Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou arquivamento.

8 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 24 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 170670 Nr: 6786-74.2014.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SARA LAURENTINO SILVA MORENO, WAGNER 

MORENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO ARANTES, ANA CRISTINA CURY 

ARANTES, VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO RICARDO GODOY 

AZEVEDO FERREIRA - OAB:21445/O, PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:, PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL GOULART ESCOBAR - 

OAB:OAB/SP 190.619, FABIO AUGUSTO DE FACIO ABUDI - 

OAB:SP/156197, GUSTAVO GOULART ESCOBAR - OAB:OAB/SP 

138.248, RODRIGO AUED - OAB:SP/148474, THIAGO TAGLIAFERRO 

LOPES - OAB:OAB/SP 208.972

 (...)III – DispositivoPosto isso, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado 

na inicial para declarar o domínio dos requerentes sobre o Lote de terreno 

de nº 02, Quadra 31, situado na Rua Rodrigues Alves, Loteamento Jardim 

Cidade Nova, nesta comarca, com área de 450m2 (quatrocentos e 

cinquenta metros quadrados), registrado no Cartório do 1º Ofício da 

Comarca de Cáceres, sob a matrícula nº 86, Livro 2-F-18-H.Por 

conseguinte, EXTINGUE-SE O PROCESSO com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.Pelo princípio da 

causalidade, CONDENAM-SE os réus ao pagamento das despesas e 

custas processuais.Sem incidência de honorários advocatícios pela 
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ausência de pretensão resistida.EXPEÇA-SE mandado para o registro da 

propriedade, encaminhando-se ao Cartório de Registro de Imóveis 

competente. Com o trânsito em julgado, REMETA-SE cópia da sentença, da 

certidão do trânsito em julgado e da planta do imóvel ao Cartório de 

Registro de competente para abertura de Matrícula e Registro do Imóvel.Em 

seguida, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixa de 

estilo.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 24 de outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 99444 Nr: 4531-85.2010.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS CHIEREGATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO TOSTES DE 

CASTRO MAIA - OAB:63.440, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A MT

 Código n. 99444

SENTENÇA

 Trata-se de cumprimento de ação de pagar quantia certar ajuizada por 

LUIZ CARLOS CHIEREGATTO em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A e 

BANCO BMG S/A, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Após a intimação para cumprimento da sentença, as partes executadas 

efetuaram depósito voluntário do que alegam ser o valor correto da 

condenação (fls. 297/304 e 314/316), bem como expuseram os motivos 

acerca do excesso da execução.

Instada a se manifestar, a parte exequente quedou-se inerte, conforme 

certidão de fls. 369.

Os autos vieram conclusos.

Verifica-se que a exequente, apesar de devidamente intimada, não se 

manifestou acerca das alegações dos executados, concordando-se 

tacitamente com os depósitos efetuados, bem como com as afirmações 

referentes ao excesso da execução.

Com isto, denota-se que as obrigações impostas nestes autos aos 

executados foram adimplidas.

Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução, com 

fundamento no art. 924, II, c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Após, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, ARQUIVEM-SE os 

autos com as anotações e baixas necessárias.

Cáceres/MT, 23 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 149084 Nr: 7677-66.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO PEREZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA, DEBORAH 

DURÃO ALVES PALMEIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE SVERSUTH - 

OAB:OAB/MT 7.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ EMÍDIO DANTAS JUNIOR 

- OAB:7400/MT, ROSE KELLY DOS SANTOS MARTINEZ FERNANDEZ - 

OAB:9380

 Código n. 149084

DECISÃO

Compulsando os autos, verifica-se que este juízo já deferiu parcialmente o 

pedido de fls. 213/214 e autorizou expedição de alvará para levantamento 

dos valores depositados em favor da parte requerida, com o desconto do 

valor referente à multa , nos termos apresentados pelo credor.

Devidamente intimada, a parte requerida, às fls. 225/227, não apresenta 

discordância quanto aos cálculos em sim, mas alega que a multa deve ser 

aplicada também em face da parte requerente que também descumpriu o 

acordo e que o valor da multa aplicada aos requeridos deverá incidir sobre 

o valor do débito remanescente e não sobre o valor total do acordo.

A discussão, portanto, é jurídica e não aritmética.

Em que pesem as alegações da parte requerida, tem-se que a parte 

requerente adimpliu o acordo, sendo que a parte requerida não poderia 

exigir o pagamento da segunda parcela de imediato, que teria vencimento 

em 18/12/2014 (fls. 190/191 e 196), justamente por não cumprido sua 

parte na obrigação à época.

Tanto é que a parte requerente noticiou à fl. 203 o descumprimento do 

acordo pelas partes requeridas e efetuou o pagamento da segunda e 

última parcela do acordo, em 02/06/2015 (fls. 204/205), sem que os 

requeridos demonstrassem, até então, o cumprimento de sua parte no 

acordo ou ainda eventual impossibilidade.

 Somente em junho de 2017 (fls. 213/214) é que os requeridos 

comprovaram o cumprimento do acordo, que se deu somente em 

dezembro de 2015, portanto, de forma intempestiva.

1 - Dessa forma, razão não assiste à parte requerida, devendo a decisão 

de fl. 221 se manter incólume.

2 - Diante disso, este juízo HOMOLOGA os cálculos apresentados pela 

parte requerente à fl. 220, devendo ser expedido alvará para 

levantamento dos valores depositados em juízo em favor do requerido, 

descontando-se o valor referente à multa nos moldes apresentados pelo 

credor (fl. 220).

 3 - Em seguida, venham os autos CONCLUSOS.

4 - CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 23 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 92488 Nr: 7587-63.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PICCOLI TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE APARECIDA DA SILVA E SOUZA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:9.123/MT, HUMBERTO SCHNEIDER IBÑEZ - OAB:6.281/MT, LUIS 

FERNANDO DECANINI - OAB:9.993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO QUIDÁ - 

OAB:2625-MT

 Código: 92488

DESPACHO

1 – CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença de fl. 44.

 2 – Cumprida a determinação anterior, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

3 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 23 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 141892 Nr: 11654-03.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS CORREA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Código n. 141892

 DECISÃO

1 – Compulsando os autos nota-se que a parte executada foi devidamente 

citada às fls. 99/100 para efetuar o pagamento da dívida em execução, no 

entanto, deixou transcorrer in albis o prazo. Diante disso, este juízo 

HOMOLOGA os cálculos apresentados pelo autor às fls. 102/102-verso.

Diante disso, com fundamento no art. 854 do Código de Processo Civil, 

uma vez juntado o valor atualizado do débito, este Juízo DEFERE o pedido 

do exequente de fls. 102/102-verso, a fim de promover o bloqueio nas 

contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para tanto, do 

sistema BACENJUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036829/10/2018 Página 141 de 998



2 – Havendo constrição patrimonial na diligência acima determinada, 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado ou de maneira 

pessoal, para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, §3º do 

CPC).

 3 – Cumpridas as providências anteriores, INTIME-SE a parte exequente 

para que se manifeste, requerendo o que entender de direito no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

4 – Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações.

 5 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 22 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 193123 Nr: 10230-81.2015.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA GARCIA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 193123

 DECISÃO

1 – Diante do requerimento de fls. 101/101-verso, o Juízo DETERMINA 

sejam realizadas buscas de bens junto ao sistema INFOJUD visando obter 

informações sobre a existência de bens de propriedade da parte 

executada.

Com a juntada das informações fiscais submetidas a sigilo constitucional, 

este Juízo DETERMINA que o processo passe a tramitar em segredo de 

justiça, promovendo-se as anotações necessárias, com as restrições 

legais de acesso ao feito.

2 – DEFERE-SE, ainda, a busca de veículos registrados em nome da parte 

executada por meio do sistema RENAJUD, em consonância com o 

Provimento n. 002/2010/CGJ.

 Havendo localização, PROCEDA-SE a inclusão de restrição de 

transferência de modo a satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a 

parte interessada para precisar a localização do bem para fins de 

efetivação da penhora e remoção.

3 – Cumpridas as providências anteriores, INTIME-SE a parte exequente 

para que se manifeste, requerendo o que entender de direito no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

4 – Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações.

 5 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 22 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 96683 Nr: 1746-53.2010.811.0006

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA RIBEIRO WEBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12.079, WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - 

OAB:12.829/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 Autos n. 1746-53.2010.811.0006 (Código: 96683)

SENTENÇA

Trata-se de ação de exibição de documentos ajuizada por MARIA DE 

FÁTIMA RIBEIRO WEBER em face de BANCO FINASA S/A e BANCO 

BRADESCO S/A.

Realizados alguns atos processuais, adveio manifestação da parte autora 

pugnando pela desistência do feito (fl. 77).

Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial.

 Fundamenta-se e decide-se.

 Tendo em vista que a desistência é ato potestativo da parte autora e que 

houve silêncio de todos os demandados quanto ao aludido pleito, 

demonstrando assim inexistência de oposição, é de ser acolhido o pedido 

em questão.

 Posto isso, HOMOLOGA-SE por sentença, para que surtam os efeitos 

jurídicos e legais, o pedido de desistência formulado pela parte autora e, 

por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo sem a análise do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC.

Custas, se houver, pela parte autora, contudo, suspensas por força do 

art. 98, § 3º, do CPC, uma vez que é beneficiária da justiça gratuita.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

 INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 23 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 5375 Nr: 341-02.1998.811.0006

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUTRISUL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIEMPA-COM. IMP. DE MÁQ. E IMP. 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LADISLAU RAMOS - OAB:603, 

LUCIANA DE CASTRO RAMOS - OAB:9225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:6463/MT

 Código n. 5375

SENTENÇA

Trata-se de Habilitação de Crédito ajuizada por NUTRISUL COMERCIO E 

INDUSTRIA LTDA em face de CIEMPA-COMERCIO, IMPORTAÇÃO, 

EXPORTAÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGROPECUARIOS LTDA, 

ambos qualificados na inicial.

 Devidamente citada a requerida, quedou-se inerte.

Intimados o síndico e a parte devedora, nada se manifestaram.

A requerente manifestou interesse na habilitação de seu crédito.

Vieram os autos conclusos.

 É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

No caso em tela, prescinde a colheita de demais elementos probatórios 

tendo em vista que a matéria versada se trata apenas de direito.

Considerando a inércia da empresa falida, bem como do administrador 

judicial, DEFERE-SE a habilitação do crédito da requerente nos autos 

falimentares de código 5369, no importe de R$ 6.142,86 (seis mil cento e 

quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos), na qualidade de crédito 

quirografário.

Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Pelo princípio da causalidade, condena-se a empresa requerida ao 

pagamento das custas e honorários, advocatícios, no patamar de 10% 

(dez por cento) do valor do crédito.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

 INTIME-SE.

 CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 24 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 5373 Nr: 83-89.1998.811.0006

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIAL ALGODOEIRA E INDÚSTRIA DE ÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIEMPA-COM. IMP. DE MÁQ. E IMP. 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR - 

OAB:6370, DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - OAB:4.856, GELSON 

LUIS GALL DE OLIVEIRA - OAB:3966, LEOMIR LIDIO LUVIZON - 
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OAB:3.505 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:6463/MT

 Código n. 5373

SENTENÇA

Trata-se de Habilitação de Crédito ajuizada por BIAL ALGODOEIRA E 

INDUSTRIA DE OLEO LTDA em face de CIEMPA-COMERCIO, IMPORTAÇÃO, 

EXPORTAÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGROPECUARIOS LTDA, 

ambos qualificados na inicial.

 Intimada a se manifestar acerca do interesse na habilitação manejada, a 

parte habilitante quedou-se inerte.

Vieram os autos conclusos.

 É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

No caso em tela percebe-se que a parte autora, mesmo sendo intimada, 

deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação acerca de seu 

interesse no prosseguimento da demanda.

Com isto, percebe-se a falta de interesse processual no prosseguimento 

da ação.

Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

 Custas já recolhidas, conforme fls. 16-verso.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

 INTIME-SE.

 CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 24 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 180195 Nr: 2372-96.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DEUSALINA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO CIA DE SEGUROS S/A, 

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ OLIVÃ DE SANTANA - 

OAB:13.109 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O MT

 (...)Ante o exposto, EXTINGUE-SE o processo, sem a resolução do mérito, 

nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 

CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, correspondentes a 

10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º do CPC), contudo, 

condenação essa suspensa por força do § 3º do art. 98 do CPC, uma vez 

que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.Transitada em julgado 

a sentença, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de 

estilo.Cáceres/MT, 24 de outubro de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 153185 Nr: 441-29.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. DA SILVA ALVES ME, VIVIANY DA SILVA 

ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)DEFERE o pedido do exequente de fls. 461, a fim de promover o 

bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para 

tanto, do sistema BACENJUD (...) o Juízo ainda DETERMINA sejam 

realizadas buscas de bens junto ao sistema INFOJUD visando obter 

informações sobre a existência de bens de propriedade da parte 

executada(...).4 – Caso não exitosa a tentativa de constrição do item 2, 

DEFERE-SE a busca de veículos registrados em nome do executado por 

meio do sistema RENAJUD(...).Havendo localização, PROCEDA-SE a 

inclusão de restrição de transferência de modo a satisfazer a dívida 

exequenda, intimando-se a parte interessada para precisar a localização 

do bem para fins de efetivação da penhora e remoção.5 – Em caso de 

manifestação da parte exequente, com fundamento no art. 517, §1º c/c 

528 e 911, Parágrafo Único, todos do CPC, EXPEÇA-SE certidão do teor da 

decisão inicial de pagamento para que a parte exequente, por sua conta 

(§1º do artigo 517 do CPC), promova o protesto judicial atinente ao débito 

no montante descriminado.6 – Na hipótese de haver requerimento da parte 

interessada, DEFERE-SE ainda o pedido de inclusão do nome da parte 

executada nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema 

SERASAJUD, tudo com esteio no artigo 782, §3º do CPC.7 – Havendo 

requerimento da parte interessada, EXPEÇA-SE mandado de penhora e 

avaliação de eventuais bens localizados pela parte exequente ou 

indicados pela parte executada, advertindo-se que todas as buscas de 

bens a serem efetuadas pelo Juízo estão sendo deferidas nesta decisão, 

sendo que todas as demais são a cargo do credor.8 – Havendo 

constrição patrimonial nas diligências promovidas, INTIME-SE o executado 

por meio de seu advogado ou de maneira pessoal para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, §3º do CPC). 9 – Cumpridas todas as 

providências anteriores, INTIME-SE a parte exequente para que se 

manifeste, requerendo o que entender de direito no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de arquivamento(...).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 137540 Nr: 6865-58.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDDAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Em síntese o relato.Fundamenta-se e decide-se.Nesse contexto, 

incidiria com inteira justeza a norma do art. 921, III do novo CPC a qual 

determina a suspensão do feito quando não há localização de bens 

passíveis de penhora, impondo, consequentemente, o arquivamento 

provisório do feito e exclusão do relatório estatístico mensal sem baixa na 

distribuição.De conseguinte, acerca do prazo máximo de suspensão, 

importante destacar que o artigo 921 do CPC trouxe nova disciplina acerca 

da suspensão da execução em caso de ausência de bens penhoráveis, 

consignando em seu §1º o prazo de 1 (um) ano durante o qual se 

suspenderá a prescrição.Destarte, com fulcro no artigo 921, inciso III, do 

CPC, este Juízo SUSPENDE a execução pelo prazo de 01 (um) ano e pelo 

mesmo período fica suspenso o curso do prazo prescricional, inteligência 

do §1º do mesmo dispositivo.ADVIRTA-SE o exequente que após o 

transcurso do prazo acima terá início o prazo de prescrição intercorrente, 

consoante dispõe o artigo 921, §4º.Por fim, considerando que o objetivo 

da execução é a satisfação do crédito, movendo-se esta no interesse do 

credor, não há razão para remeter o feito ao arquivo provisório, 

porquanto, caso sejam localizados bens passíveis de penhora ou 

modificada a situação fática sobre a localização do executado, tal fato 

será comunicado a este Juízo que determinará a juntada do expediente 

nestes autos para continuidade da execução.Ademais, o processo será 

imediatamente desarquivado caso a exequente a qualquer momento 

provocar o Poder Judiciário para requerer providências úteis ao 

andamento da execução patrimonial na eventualidade de localizar bens do 

devedor aptos ao pagamento da dívida.Forte em tais fundamentos, 

cumprida a providência acima, DETERMINA-SE o arquivamento da 

execução com as baixas e anotações necessárias.Às providências 

necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 23 de outubro de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 241670 Nr: 8997-44.2018.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO AGUINALDO NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR PERIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES DE 

FIGUEIREDO JUNIOR - OAB:18.373/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 241670

DESPACHO
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1 – DECLARO-ME suspeito para presidir/julgar o presente feito em razão 

de foro íntimo, com fundamento no artigo 145, §1ºdo CPC, aliado ao fato de 

que este Magistrado mantém relação contratual com o patrono que assiste 

a parte embargada.

2 – REMETA-SE o feito ao meu substituto legal, promovendo-se as 

anotações de praxe no Sistema APOLO e na capa dos autos.

3 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 25 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 174525 Nr: 9616-13.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR PERIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO AGUINALDO NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 174525

DESPACHO

1 – DECLARO-ME suspeito para presidir/julgar o presente feito em razão 

de foro íntimo, com fundamento no artigo 145, §1ºdo CPC, aliado ao fato de 

que este Magistrado mantém relação contratual com o patrono que assiste 

a parte exequente.

2 – REMETA-SE o feito ao meu substituto legal, promovendo-se as 

anotações de praxe no Sistema APOLO e na capa dos autos.

3 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 25 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 15290 Nr: 859-84.2001.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROJU AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE CARLOS DA COSTA MARQUES, 

ANA MAIZA FREIRE COSTA MARQUES, PAULO AUGUSTO DA COSTA 

MARQUES, WILSON COSTA MARQUES, ANA MARIA DE ARRUDA 

MARQUES, MARIA JOSÉ DA SILVA COSTA MARQUES, ALINE COSTA 

MARQUES FIDELIS SIMON, RICARDO DA COSTA MARQUES, LUIZ 

EDUARDO DA COSTA MARQUES, LEA MARIA RONDON COSTA 

MARQUES, NELSON DA COSTA MARQUES, SONIA MARIA OHARA 

BARROS COSTA MARQUES, DENISE COSTA MARQUES HOFFMAN, 

RONALDO PASSOS HOFFMAN, ESPOLIO DE NATALINO RODRIGUES 

FONTES, ROBERTO FIDELIS SIMON, ANA MAIZA FREIRE COSTA 

MARQUES, ANTONIO EDUARDO DA SILVA, HAIDDE LEITE FONTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA ZATZ CORREIA - 

OAB:88079, JOÃO INÁCIO CORREIA - OAB:49.990, LUCIANA SIQUEIRA 

DANIEL GUEDES - OAB:158.799/SP, LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - 

OAB:4060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, FERNANDO AUGUSTO PALMA FARIA - OAB:4775/MT, 

FLÁVIA DE SOUZA NEVIANI - OAB:63.474/RJ, RENATA FARIA 

OLIVEIRA VILELA - OAB:5433, SIMONE CAMPOS DA SILVA - 

Defensora Pública - OAB:Defens. Pública, TARCÍSIO NEVIANI - 

OAB:1.252-A/RJ

 Código: 15290

DECISÃO

1 – Compulsando os autos, não se verifica o cumprimento do despacho 

anterior (fls. 623 e 627). Diante disso, CERTIFIQUE a Secretaria o 

cumprimento das intimações por edital ou diligencie no sentido de expedir 

os documentos no termos do item 2 da decisão de fl. 627.

2 – Oportunamente, este juízo DEFERE o pedido de fl. 628.

3 – Cumpridas as determinações anteriores, retornem os autos 

CONCLUSOS.

4 – CUMPRAM-SE.

Cáceres/MT, 23 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 142778 Nr: 613-05.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A-CRÉDITO FINANCIMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANITA RAMOS GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:65628/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)2 – PROMOVAM-SE as alterações junto ao sistema APOLO e 

retificação da capa dos autos, pois o feito doravante passa a tramitar 

como execução por título extrajudicial.3 – Após, CITE-SE a parte 

executada para que efetue o pagamento da dívida no prazo de 3 (três) 

dias, contados da efetivação da citação, inteligência do artigo 829 do CPC, 

devendo, para tanto, observar o endereço contido na petição inicial, no 

qual a parte foi encontrada em todas as intimações pessoais (fl. 24, 29 e 

43).4 – CONSTE expressamente no mandado/carta precatória de citação 

as determinações contidas no §1º do mesmo dispositivo(...)6 – Caso não 

seja efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, ficará o 

Sr. Oficial de Justiça autorizado a proceder a penhora e avaliação de 

quaisquer bens móveis ou imóveis de propriedade ou que estejam na 

posse direta do devedor, lavrando-se o respectivo auto e intimando, na 

mesma oportunidade, o executado (art. 829, §1º, do Código de Processo 

Civil).7 – ADVIRTA-SE expressamente o credor que os bens móveis 

eventualmente penhorados deverão obrigatoriamente se depositados junto 

ao exequente, que assumirá o encargo de fiel depositário, responsável 

ainda por providenciar e custear a remoção dos bens, sob pena de 

preclusão do direito que lhe assiste a execução, com a liberação da 

penhora.(...)9 – Não havendo pagamento da dívida, penhora ou arresto na 

forma autorizada nos itens 4 e 5 desta decisão, tendo em vista a ordem 

preferencial de penhora descrita no artigo 835 do CPC, INTIME-SE a parte 

exequente para que requeira as providências que entender necessárias 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.10 – FIXA-SE, 

desde já, os honorários advocatícios a serem pagos pela executada em 

10% (dez por cento) sobre o valor da execução, ressaltando que, no 

caso de pagamento integral da dívida no prazo assinalado (3 dias) a verba 

será reduzida pela metade (art. 827, §1º CPC).11 – 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 24 de outubro de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 8798 Nr: 663-85.1999.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACAREX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

ALIMENTOS LTDA, LOURDES SIMÕES MUNHOZ, ANTONIO MORENO 

MUNHOZ, NELSON SIMÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 8798

DESPACHO

1 – Uma vez que já decorreu, em muito, o prazo de 30 dias requerido à fl. 

366, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, apresentar o 

cálculo atualizado do débito, sob pena de arquivamento.

 2 – Em seguida, sendo a dívida atualizada, REMETAM-SE os autos 

conclusos para análise do pedido de penhora de fls. 361/362.

3 – CUMPRA-SE.

 Cáceres/MT, 24 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 72412 Nr: 9838-25.2007.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON RANZULI SALOMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A MT, JOSÉ MARIA DE SOUZA RAMOS - 

OAB:16.559

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 72412

DESPACHO

1 – Em que pese o pedido de arresto prévio nas contas bancárias da parte 

executada, por meio do sistema Bacenjud, em razão da não localização da 

parte ré (fls. 129/130), a verdade é que não houve o esgotamento das 

tentativas de localização da parte executada. Afinal, a carta precatória 

expedida às fls. 117/117 fora devolvida pelo Juízo Deprecado, ante a 

inércia da parte exequente em promover os atos necessários (fl. 127).

Dessa feita, por ora, INDEFERE-SE o pedido de fls. 129/130.

2 – INTIME-SE a parte exequente para comprovar a distribuição da carta 

precatória de fls. 129/130 a fim de promover a citação pessoal da parte ré, 

sob pena de arquivamento.

 3 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 24 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 145209 Nr: 3251-11.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FADS&CLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 145209

 DECISÃO

1 – Compulsando os autos, nota-se que a última decisão que determinou o 

bloqueio de valores data de julho de 2015 (fls. 44/46), portanto, 

transcorridos mais de 3 (três) anos.

Nesse cenário, justifica-se o deferimento de nova tentativa de penhora 

on-line nas contas do executado.

Diante disso, com fundamento no art. 854 do Código de Processo Civil, 

este Juízo DEFERE o pedido do exequente de fl. 75/76, a fim de promover 

o bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para 

tanto, do sistema BACENJUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

2 – Havendo constrição patrimonial na diligência acima determinada, 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado ou de maneira 

pessoal, para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, §3º do 

CPC).

 3 - DEFERE-SE ainda o pedido de inclusão do nome da parte executada 

nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, com 

esteio no artigo 782, §3º do CPC.

4 – Cumpridas as providências anteriores, INTIME-SE a parte exequente 

para que se manifeste, requerendo o que entender de direito no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

5 – Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações.

 Cáceres/MT, 19 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 145363 Nr: 3411-36.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDCTEIEEL, JRDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZBP, JBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA CARDOSO - 

OAB:5303/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAILTON SILVA PERES - 

OAB:5106

 Código: 145363

DECISÃO

1 – Diante do pedido de desarquivamento formulado pelo exequente (fl. 

276) verifica-se que a decisão que determinou o arquivamento dos autos 

(fl. 275) ainda não havia sido cumprida, bem por isso, 3eDEFERE-SE o 

pedido desarquivamento, dando prosseguimento ao feito.

 2 – DEFERE-SE o pedido da averbação da penhora no limite de 30% (trinta 

por cento) dos rendimentos do executado conforme decisão prolatada às 

fls. 262/263.

3 – Em relação ao numerário bloqueado à fl. 264/264-verso, tendo em vista 

os poderes especiais outorgados no instrumento de mandato encartado à 

fl. 12 e com fulcro no artigo 10 do CPC c/c item 2.13.3 da CNGC, este Juízo 

DEFERE o pedido de fl. 276, por conseguinte, autoriza a expedição do 

alvará em nome do causídico na forma requerida, considerando os dados 

mencionados.

Depois, INTIME-SE a parte autora pessoalmente para garantir-lhe ciência 

da liberação na forma do item 2.13.3.3 da CGNC.

4 - CUMPRAM-SE.

Cáceres/MT, 23 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 152850 Nr: 61-06.2013.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT

 CERTIDÃO

TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

 IMPULSIONAMENTO PARA CONTRARRAZOAR

Certifico que a apelação interposta pela parte apelante é tempestiva (fls. 

226/234).

Com efeito impulsiono os autos, com a finalidade de que a parte apelada, 

na pessoa de seu Advogado, no prazo legal, apresente contrarrazões ao 

recurso interposto.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 163712 Nr: 979-73.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G.M.C.S, AURELIANA AUGUSTA CHAVES DA SILVA, 

LEANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA, L.F.C.O

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA, 

SEGURADORA BB SEGUROS (BB SEGURO AUTO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:13.164-B MT, RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA 

SODRÉ DE SOUZA - OAB:10049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:211.648 SP

 (...)Nesse quadro, fixam-se como controvertidos os seguintes pontos:(A) 

os fatos que ocasionaram o acidente; (B) a responsabilidade pela 

ocorrência do acidente;(C) a existência de qualquer fator que tenha 

contribuído com a ocorrência do acidente;(D) a propriedade do veículo 

envolvido no acidente;(E) a quantificação dos danos materiais;(F) a 

existência de danos morais e a sua extensão. (...)Por outro lado, a fim de 

que sejam esclarecidos os pontos controvertidos fixados, DESIGNA-SE 

audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de dezembro de 2018, 

às 14h00min.INTIMEM-SE as partes por meio de seus patronos, com 

fundamento no art. 357, §4º do CPC, para que, caso queiram, apresentem 

rol de testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias, com base nos 
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pontos controvertidos, observando-se a regra do ônus probatório 

disposto no art. 373 do CPC, sob pena de preclusão.Nos termos do art. 

455 do Código de Processo Civil incumbe ao advogado (a) da parte 

informar ou intimar a testemunha a ser inquirida, que deverá ser realizada 

através de carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado (a) 

juntar aos autos com antecedência pelo menos de 03 (três) dias da 

audiência agendada a cópia do comprovante da correspondência e da 

intimação (art. 455, §1º do CPC). Não sendo realizada essa providência, 

presume-se a desistência na oitiva (art. 455, §3º do CPC). Saliente-se que 

a providência acima quanto à necessidade de comprovação da intimação 

poderá ser dispensada na hipótese de a parte comprometer-se a levar a 

testemunha a ser inquirida, presumindo-se, caso ela não compareça, a 

desistência na sua oitiva, conforme a orientação do art. 455, §2º do 

Código de Processo Civil.EXPEÇA-SE mandado para intimação pessoal das 

partes, cujo depoimento pessoal fora requerido, com as advertências 

legais quanto à pena de confissão em caso de não 

comparecimento.CUMPRAM-SE. INTIMEM-SE. CIÊNCIA ao MPE.Cáceres/MT, 

23 de outubro de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 181321 Nr: 3083-04.2015.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CLAUDIO DA SILVA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – (...)este Juízo DETERMINA a conversão do presente feito em ação de 

execução(...)2 – PROMOVAM-SE as alterações junto ao sistema APOLO e 

retificação da capa dos autos, pois o feito doravante passa a tramitar 

como execução por título extrajudicial.3 – Considerando que a parte 

demandada fora localizada no endereço informado na certidão de fl. 49, 

qual seja: Rua dos Cisnes, n. 4, Junco, Cáceres/MT, CITE-SE a parte 

executada no aludido endereço, para que efetue o pagamento da dívida no 

prazo de 3 (três) dias, contados da efetivação da citação, inteligência do 

artigo 829 do CPC.(...)6 – Caso não seja efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, ficará o Sr. Oficial de Justiça autorizado a 

proceder a penhora e avaliação de quaisquer bens móveis ou imóveis de 

propriedade ou que estejam na posse direta do devedor, lavrando-se o 

respectivo auto e intimando, na mesma oportunidade, o executado (art. 

829, §1°, do Código de Processo Civil).7 – ADVIRTA-SE expressamente o 

credor que os bens móveis eventualmente penhorados deverão 

obrigatoriamente ser depositados junto ao exequente, que assumirá o 

encargo de fiel depositário, responsável ainda por providenciar e custear 

a remoção dos bens, sob pena de preclusão do direito que lhe assiste a 

execução, com a liberação da penhora. (...)9 – Não havendo pagamento 

da dívida, penhora ou arresto na forma autorizada nos itens 4 e 5 desta 

decisão, tendo em vista a ordem preferencial de penhora descrita no 

artigo 835 do CPC, INTIME-SE a parte exequente para que requeira as 

providências que entender necessárias no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento.10 – FIXA-SE, desde já, os honorários advocatícios 

a serem pagos pela executada em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, ressaltando que, no caso de pagamento integral da dívida no 

prazo assinalado (3 dias) a verba será reduzida pela metade (art. 827, §1º 

CPC).11 – CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 23 de outubro de 2018.RAMON 

FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 196174 Nr: 1174-87.2016.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS GONÇALVES SERAPIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUDELINO HIROSHI FUJII, EURIDES SOARES 

FRANÇA, ELISEU GUILHERME VIDAL, ILMA DOS SANTOS, JOHNNY FLOR 

DA SILVA DEVANSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO LADEIA SEGATTO - 

OAB:20324, PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA MORAN - OAB:5.468 MT, 

SUÉRIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - OAB:6.514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRIKA PINTO DE ARRUDA - 

OAB:5635

 (...)Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais para o manejo do 

recurso, este Juízo NÃO CONHECE dos embargos de declaração opostos, 

devendo a decisão atacada ser mantida em sua integralidade, com 

fundamento no artigo 1.022 do CPC.INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 23 de 

outubro de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 50466 Nr: 125-60.2006.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO ADRIANY DE MORAES NAVARRO, ANTONIA 

AUXILIADORA MACIEL ESTIVAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DOS SANTOS SOUZA, HOSPITAL 

MIGUEL COUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ THADEU DOS SANTOS 

MESQUITA - OAB:7836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS MARCELO B. 

GUIMMARRESI - OAB:OAB/MS 5.119, NILTON FERNANDES 

BRUSTOLONI - OAB:9934

 Nos termos do art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os presentes autos, a fim 

de intimar as Partes, por meio de seus advogados, legalmente 

constituídos, para manifestarem-se e requererem o que entenderem de 

direito no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 179830 Nr: 2161-60.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDINEI APARECIDO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS 

-DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457 OAB/MT, TATIANE CORBELINO LACCCAL DA 

SILVA - OAB:9.409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Código: 179830

DECISÃO

1 – Tendo em vista que os presentes autos foram extintos e há depósito 

de honorários periciais (fl. 75), DEFERE-SE o pedido de fl. 88 e, por 

conseguinte, autoriza a expedição de alvará em nome da seguradora.

2 – Após, uma vez que já certificado o trânsito em julgado da sentença, 

ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas de estilo.

3 – CUMPRAM-SE.

Cáceres/MT, 23 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 131754 Nr: 424-61.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO QUIDÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PICCOLI TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO QUIDÁ - OAB:2625-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:9.993-B/MT

 Código: 131754

DECISÃO

1 – Considerando o depósito espontâneo realizado pela parte executada 

(fls. 153/155), este Juízo DEFERE o pedido de fl. 156 e, por conseguinte, 

autoriza a expedição de alvará em nome patrono peticionante.

2 – Após, uma vez que a parte autora concordou com a quantia 

depositada e informou a quitação com relação ao crédito objeto dos autos 

(fl. 156), ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas de estilo.
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3 – CUMPRAM-SE.

Cáceres/MT, 23 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 100173 Nr: 5266-21.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANE HERMINIA DE ARRUDA FANAIA, JOÃO EDSON DE 

ARRUDA FANAIA, VERA HELENA DE ARRUDA FANAIA MONTEIRO, GEZO 

ZANATA, LÍDIA MONTEIRO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANECLEIA MARTINS XAVIER - 

OAB:39743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A MT

 INTIMAÇÃO - PARTE REQUERIDA/EMBARGADA

MANIFESTAR ACERCA DOS EMBARGOS

 Impulsiono os autos para intimar a parte embargada, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste com 

relação aos embargos opostos.

Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 5451 Nr: 90-81.1998.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIEMPA-COM. IMP. DE MÁQ. E IMP. 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA BEATRIZ THEODORO 

GOMES - OAB:2853-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:6463/MT

 Código n. 5451

SENTENÇA

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BANCO 

BRADESCO S/A em face de CIEMPA-COMERCIO, IMPORTAÇÃO, 

EXPORTAÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGROPECUARIOS LTDA, 

ambos qualificados na inicial.

 Intimada a se manifestar acerca do interesse na habilitação do crédito, a 

parte exequente quedou-se inerte.

Vieram os autos conclusos.

 É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

No caso em tela percebe-se que a parte autora, mesmo sendo intimada, 

deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação acerca de seu 

interesse no prosseguimento da demanda.

Com isto, percebe-se a falta de interesse processual no prosseguimento 

da ação.

Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

 Custas já recolhidas, conforme fls. 19.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

 INTIME-SE.

 CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 24 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 5372 Nr: 399-05.1998.811.0006

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALLES AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIEMPA-COM. IMP. DE MÁQ. E IMP. 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO GUARESCHI - 

OAB:MT/5.417-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:6463/MT

 Código n. 5372

SENTENÇA

Trata-se de Habilitação de Crédito ajuizada por SALLES AGROPECUARIA 

E COMERCIO LTDA em face de CIEMPA-COMERCIO, IMPORTAÇÃO, 

EXPORTAÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGROPECUARIOS LTDA, 

ambos qualificados na inicial.

 Intimada a se manifestar acerca do interesse na habilitação manejada, a 

parte habilitante quedou-se inerte.

Vieram os autos conclusos.

 É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

No caso em tela percebe-se que a parte autora, mesmo sendo intimada, 

deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação acerca de seu 

interesse no prosseguimento da demanda.

Com isto, percebe-se a falta de interesse processual no prosseguimento 

da ação.

Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

 Custas já recolhidas, conforme fls. 15.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

 INTIME-SE.

 CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 24 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 198284 Nr: 2434-05.2016.811.0006

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO SARTORI CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NIVALDO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO MARTINS ALVES - 

OAB:250.151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:

 Código: 198284

DESPACHO

1 – PROMOVA-SE a juntada da decisão proferida nos autos do agravo de 

instrumento interposto às fls. 55/72.

2 – Uma vez que, em consulta ao andamento processual, verificou-se que 

o órgão “ad quem” sobrestou o andamento do recurso, AGUARDE-SE a 

sorte do agravo de instrumento em questão.

3 – INTIME-SE.

 Cáceres/MT, 23 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 183948 Nr: 4620-35.2015.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ingá Veículos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guilherme Henrique Scheidt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 183948

DECISÃO

1 – Diante do pedido para que seja efetuada consulta do endereço da 

parte ré por meio de ofícios à concessionária de energia, de água e ao 

Tribunal Regional Eleitoral, este juízo informa que faz uso do sistema 

INFOJUD para casos tais, contudo, tal busca já foi realizada por este juízo 
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(fl.72), portanto, INDEFERE-SE tais pedidos.

2 – Não bastasse, a parte autora não comprovou ter esgotado os meios 

extrajudiciais de localizar o endereço da parte demandada.

Sobreleva registrar que o entendimento deste Juízo em relação a tais 

pleitos é no sentido de deferir a busca de endereços, apenas quando 

houver demonstração pela parte interessada de que foram realizadas 

todas as buscas possíveis quando a informação não foi alcançada.

 Deve, inclusive, a parte demonstrar suas diligências em busca das 

informações – que são de seu único e exclusivo interesse – como, por 

exemplo, buscas em cartórios extrajudiciais, cadastros de lojistas, 

sistemas informatizados, entre outras formas.

 Diante disso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestar requerendo providências úteis ao deslinde do feito, sob 

pena de arquivamento.

3 – Após, CONCLUSOS para apreciações.

4 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 23 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 100137 Nr: 5229-91.2010.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE OSMAR DA COSTA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ASTROGILDO LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 Código: 100137

DESPACHO

1 – INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias se 

manifestar acerca da petição da certidão de fl. 446 em que o oficial de 

justiça certifica o cumprimento do mandado de imissão na posse, 

pugnando o que entender de direito.

2 – Decorrido o prazo, com ou sem manifestação das partes, 

CONCLUSOS para posteriores deliberações.

3 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 24 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 90885 Nr: 6048-62.2009.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA RIBEIRO WEBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12.079, WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - 

OAB:12.829/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10661, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056 MT, 

WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 Autos n. 6048-62.2009.811.0006 (Código: 90885)

SENTENÇA

Trata-se de ação revisional de contrato ajuizada por MARIA DE FÁTIMA 

RIBEIRO WEBER em face de BANCO FINASA S/A e BANCO BRADESCO 

S/A, todos qualificados na inicial.

 Realizados alguns atos processuais, a parte autora foi intimada para 

manifestar quanto ao prosseguimento do feito, bem como requerer o que 

entender de direito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção (fl. 254).

A decisão foi publicada no DJE (fl. 255) e foi encaminhada 

correspondência para seu endereço pessoal (fl. 257), deixando 

transcorrer in albis o prazo para se manifestar, conforme certificado à fl. 

258.

Vieram os autos conclusos.

 É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

No caso em tela percebe-se que a parte demandante não realizou as 

providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do 

processo. O autor permaneceu inerte, prejudicando assim o bom 

andamento da demanda, não obstante as diversas intimações para tanto.

Diante disso, considerando que a parte autora não promoveu as 

diligências que lhe competia, deve o processo ser extinto por ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo.

Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

 CONDENA-SE a parte exequente ao pagamento das despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, contudo, , condenação essa 

suspensa por força do § 3º do art. 98 do CPC, uma vez que a parte autora 

é beneficiária da justiça gratuita.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 23 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 43889 Nr: 2386-32.2005.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: TRANSPORTES JAÓ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVALDA PAULA DE OLIVEIRA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA 

- OAB:12101/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 43889

DESPACHO

1 – Uma vez decorrido o prazo de suspensão requerido às fls. 

109/109-verso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito para o andamento da vertente demanda, 

sob pena de arquivamento.

2 – Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte executada, 

CONCLUSOS.

3 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 24 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 96243 Nr: 1307-42.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR SOUZA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO JOSE PEREIRA NETO - 

OAB:11780/MT, MÁRCIA MARIA DA SILVA - OAB:8.922-A MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 96243

DESPACHO

1 – Considerando que a parte exequente não comprovou ter esgotado os 

meios extrajudiciais de localizar o endereço da parte executada, 

INDEFERE-SE o pedido de fl. 117.

Sobreleva registrar que o entendimento deste Juízo em relação a tais 

pleitos é no sentido de deferir a busca de endereços, apenas quando 

houver demonstração pela parte interessada de que foram realizadas 

todas as buscas possíveis quando a informação não foi alcançada.

 Deve, inclusive, a parte demonstrar suas diligências em busca das 

informações – que são de seu único e exclusivo interesse – como, por 

exemplo, buscas em cartórios extrajudiciais, cadastros de lojistas, 

sistemas informatizados, entre outras formas.

 2 – Assim, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

apresentar o endereço atualizado da parte ré, visando a sua citação, sob 

pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

3 – Com a indicação de novo endereço, EXPEÇA-SE o necessário para a 

citação da parte ré.
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4 – Do contrário, CONCLUSOS.

Cáceres/MT, 24 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 161512 Nr: 9304-71.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANO DE SOUZA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANTUR TRANSPORTE E TURISMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOZAIRA GUEDES - OAB:6948

 Código: 161512

DECISÃO

1 – Considerando a petição de fls. 209/210, PROCEDA-SE à retificação da 

capa dos autos e do Sistema de Informações Processuais – Apolo, 

fazendo constar como Cumprimento de Sentença, tendo como exequente 

Mariano de Souza Nunes e como executado Grantur Transportes e 

Turismo.

 2 – Logo, INTIME-SE a parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague a integralidade da dívida em execução, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como honorários 

advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 523, caput 

e §1º, do CPC.

3 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, INTIME-SE a 

parte exequente para manifestar no prazo de 15 dias, pugnando o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento.

4 – Em caso de cumprimento espontâneo, EXPEÇA-SE o necessário para 

levantamento de valores por ventura depositados em favor da parte 

credora.

5 – CONSIGNEM-SE no ato de intimação da parte devedora que, 

transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC).

6 – Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou arquivamento.

7 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 24 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 183025 Nr: 4076-47.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUANA CRISTINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO CRUZ FURLANETTO 

GARCIA BARBOSA - OAB:13.607 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Código n. 183025

DECISÃO

1 – Considerando que o perito nomeado por este juízo quedou-se inerte (fl. 

160-v e 161), este Juízo DESTITUI o Dr. Odenil Miranda de França encargo 

para o qual fora nomeado à fl. 158.

2 – DETERMINA-SE a remessa dos autos para o Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT (CEJUSC), para inclusão 

na pauta do mutirão de perícias DPVAT.

3 – Após, retornem os autos CONCLUSOS para o início da fase instrutória, 

sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a colheita de 

outros elementos probatórios.

 4 –INTIMEM-SE.CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 24 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 145751 Nr: 3846-10.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIELE RAMOS DA SILVA, MARLI BEZERRA DA 

SILVA, JOÃO ROBERTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS 

-DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JÚNIOR - 

OAB:7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A MT

 Código n. 145751

DECISÃO

1 – Considerando que o perito nomeado por este juízo quedou-se inerte 

(fls. 173), este Juízo DESTITUI o Dr. Odenil Miranda de França do encargo 

para o qual fora nomeado às fls. 170.

2 – DETERMINA-SE a remessa dos autos para o Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT (CEJUSC), para inclusão 

na pauta do mutirão de perícias DPVAT.

3 – Após, retornem os autos CONCLUSOS para o início da fase instrutória, 

sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a colheita de 

outros elementos probatórios.

 4 –INTIMEM-SE.CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 24 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 11267 Nr: 1232-52.2000.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODIL MARQUES GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLETON SILVA, ROSELANE CARRELO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA 

- OAB:4210 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6602/MT

 Nos termos do art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os presentes autos, a fim 

de intimar a Parte Executada, por meio de seu advogado, legalmente 

constituído, para manifestar-se e requerer o que entender de direito no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 141778 Nr: 11528-50.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilaine Aparecida Soares 

Neves - OAB:15.818, EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA - 

OAB:4.210/MT

 Código: 141778

DESPACHO

1 – Na forma dos artigos 9º e 10 do CPC, INTIME-SE a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar acerca da exceção de 

pré-executividade de fls. 73/77, pugnando o que entender de direito.

2 – Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte executada, 

CONCLUSOS.

3 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 24 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 103281 Nr: 8379-80.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. VARGAS & CIA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Bem por isso, não há falar em novas diligências a fim de localizar a 

parte ré.Diante disso, DEFERE-SE o pedido de fls. 150/150-verso, de modo 

que este Juízo DETERMINA sejam realizadas buscas de bens junto ao 

sistema INFOJUD visando obter informações sobre a existência de bens 

de propriedade da parte executada.Com a juntada das informações fiscais 

submetidas a sigilo constitucional, este Juízo DETERMINA que o processo 

passe a tramitar em segredo de justiça, promovendo-se as anotações 

necessárias, com as restrições legais de acesso ao feito.2 – Caso não 

exitosa a tentativa de constrição do item 1, DEFERE-SE a busca de 

veículos registrados em nome do executado por meio do sistema 

RENAJUD, em consonância com o Provimento n. 002/2010/CGJ. Havendo 

localização, PROCEDA-SE a inclusão de restrição de transferência de 

modo a satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a parte interessada 

para precisar a localização do bem para fins de efetivação da penhora e 

remoção.3 – DEFERE-SE, ainda, o pedido de inclusão do nome da parte 

executada nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema 

SERASAJUD, tudo com esteio no artigo 782, §3º do CPC.4 – Havendo 

requerimento da parte interessada, EXPEÇA-SE mandado de penhora e 

avaliação de eventuais bens localizados pela parte exequente ou 

indicados pela parte executada, advertindo-se que todas as buscas de 

bens a serem efetuadas pelo Juízo estão sendo deferidas nesta decisão, 

sendo que todas as demais são a cargo do credor.5 – Havendo 

constrição patrimonial nas diligências promovidas, INTIME-SE o executado 

por meio de seu advogado ou de maneira pessoal para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, §3º do CPC). 6 – Cumpridas todas as 

providências anteriores, INTIME-SE a parte exequente para que se 

manifeste, requerendo o que entender de direito no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de arquivamento.7 – Por fim, CONCLUSOS para demais 

deliberações. 8 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Cáceres/MT, 23 

de outubro de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 96190 Nr: 1254-61.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A, CRYSTIANE LINHARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DE ALMEIDA RIZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRYSTIANE LINHARES - 

OAB:9069-A, JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB:16168-A 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 96190DECISÃO1 – No vertente caso, não obstante a 

determinação anterior para intimação da parte executada acerca do 

cumprimento da condenação, ante a sua revelia, devidamente reconhecida 

na sentença de fls. 62/63, não há o porquê proceder à intimação para 

pagamento espontâneo(...)2 – Posto isso, apresentado planilha do débito 

(fls. 84/84-verso), com fundamento no art. 854 do Código de Processo 

Civil, este Juízo DEFERE o pedido do exequente de fls. 84/84-verso, a fim 

de promover o bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, 

utilizando-se, para tanto, do sistema BACENJUD até o valor da execução, 

devendo os autos permanecer em Gabinete até que seja processada a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central, a 

teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.3 – 

Havendo constrição patrimonial na diligência acima determinada, INTIME-SE 

a parte executada, por meio de seu advogado ou de maneira pessoal, 

para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, §3º do CPC). 4 – 

Cumpridas as providências anteriores, INTIME-SE a parte exequente para, 

no prazo de 15 dias, manifestar requerendo o que entender de direito no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.5 – Por fim, 

CONCLUSOS para demais deliberações. Cáceres/MT, 19 de outubro de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 87980 Nr: 3474-66.2009.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PEREIRA QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO LUIS GRASSI BECK, RENATA 

LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMINGOS SAVIO RIBEIRO 

PINTO - OAB:10.899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBELI SIMÕES SANTOS - 

OAB:11.468 MT

 Código: 87980

DECISÃO

1 – Considerando a petição de fls.155/171, PROCEDA-SE à retificação da 

capa dos autos e do Sistema de Informações Processuais – Apolo, 

fazendo constar como Cumprimento de Sentença, tendo como exequente 

MARCELO LUÍS GRASSI BECK e RENATA LOURENÇO e como executados 

SEBASTIÃO PEREIRA QUEIROZ.

 2 – Logo, INTIMEM-SE a parte executada, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, paguem a integralidade da dívida em execução, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como honorários 

advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 523, caput 

e §1º, do CPC.

3 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, INTIME-SE a 

parte exequente para manifestar no prazo de 15 dias, pugnando o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento.

4 – Em caso de cumprimento espontâneo, EXPEÇA-SE o necessário para 

levantamento de valores por ventura depositados em favor da parte 

credora.

5 – CONSIGNEM-SE no ato de intimação da parte devedora que, 

transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC).

6 – Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou arquivamento.

7 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 23 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 23014 Nr: 3630-98.2002.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO-POUPEX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO DA SILVA FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUANE ANDREKOWISK VOLPE 

CAMARGO - OAB:10.610-B/MS, LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO - 

OAB:7684-OAB-MS, VOLPE CAMARGO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 

OAB:296/2006 MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, impulsiono os presentes autos, a fim 

de intimar a parte autora, por meio de seu advogado, legalmente 

constituído, para efetuar o devido preparo da diligencia no prazo de 10 

(dez) dias, para que haja o devido cumprimento do mandado de avaliação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 22656 Nr: 3324-32.2002.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDPDFDBDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINÍCIUS BARROS 

OTTONI - OAB:16.785 DF, RENATO LÔBO GUIMARÃES - OAB:14.517

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391/MT

 Código n. 22656

 DECISÃO

1 – Compulsando os autos, nota-se que a última decisão que determinou o 

bloqueio de valores data de maio de 2015, portanto, transcorridos mais de 

3 (três) anos.

Nesse cenário, justifica-se o deferimento de nova tentativa de penhora 
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on-line nas contas do executado.

Diante disso, com fundamento no art. 854 do Código de Processo Civil, 

este Juízo DEFERE o pedido do exequente de fl. 311/311-verso, a fim de 

promover o bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, 

utilizando-se, para tanto, do sistema BACENJUD até o valor da execução, 

devendo os autos permanecer em Gabinete até que seja processada a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central, a 

teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

2 – Havendo constrição patrimonial na diligência acima determinada, 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado ou de maneira 

pessoal, para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, §3º do 

CPC).

 3 – Cumpridas as providências anteriores, INTIME-SE a parte exequente 

para que se manifeste, requerendo o que entender de direito no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

4 – Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações.

 Cáceres/MT, 15 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 190654 Nr: 8682-21.2015.811.0006

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATAIDE MANOEL GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA MARIA FERREIRA 

ROSSINI - OAB:230327 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEISON B. DE ALMEIDA - 

OAB:5269, JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - OAB:14325 MT

 Código: 190654

DECISÃO

Inicialmente, verifica-se que os presentes autos de liquidação de sentença 

por arbitramento foram distribuídos por dependência aos autos de Código 

68274. Os presentes autos, portanto, tratam da liquidação da sentença 

proferida nos autos acima mencionados, que foram remetidos à Segunda 

Instância, pela apresentação de apelação pela parte ora requerida.

Da análise da decisão que recebeu a apelação com efeito suspensivo (fls. 

114/119), verifica-se que restou expressa a determinação do 

sobrestamento dos efeitos da sentença prolatada nos autos de Código 

68274 até o julgamento da apelação.

Em que pese a decisão da Relatora não deixar expressa a necessidade 

da suspensão de atos expropriatórios nos presentes autos, por 

interpretação lógica, os atos expropriatórios também devem ser 

suspensos na presente demanda.

Ora, se a presente demanda (liquidação por arbitramento) é uma 

consequência, por assim dizer, da ação de Código 68274, que o Tribunal 

entendeu por bem sobrestar até a decisão final do recurso de apelação, 

os atos expropriatórios da presente demanda também devem ser 

suspensos. Até porque, caso o Tribunal decida pela nulidade da sentença 

que está sendo liquidada nos presentes autos, os atos expropriatórios já 

realizados, por consequência também serão nulos.

É o que estabelece o artigo 313 do CPC:

Suspende-se o processo:

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência 

ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de 

outro processo pendente;

2 - Diante disso, este juízo suspende os atos expropriatórios nos 

presentes autos até que seja julgada a apelação interposta em face de 

sentença proferida nos autos de Código 68274.

3 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 24 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 157527 Nr: 5280-97.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEITON REGINALDO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS 

-DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CORBERLINO - 

OAB:, SIMONE JASSEK DRUMOND - OAB:14315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O MT

 (...)Ante o exposto, INDEFERE-SE a petição inicial, nos termos do art. 330, 

inciso III, do Código de Processo Civil .Por consequência, EXTINGUE-SE o 

processo, sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos I e VI 

do Código de Processo Civil. CONDENA-SE a parte autora ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios, correspondentes a 10% sobre o valor atualizado da causa 

(art. 85, §2º do CPC), contudo, condenação essa suspensa por força do § 

3º do art. 98 do CPC, uma vez que a parte autora é beneficiária da justiça 

gratuita.Transitada em julgado a sentença, ARQUIVEM-SE os autos, com 

as baixas e anotações de estilo.Cáceres/MT, 23 de outubro de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 151696 Nr: 10542-62.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR FERREIRA DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODONTO MÉDICA PLANO DE SAÚDE 

ODONTOLÓGICO LTDA, VERENA GALETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO DE 

ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4032 MT

 Código n. 151696

DECISÃO

1 – Considerando que os patronos da parte executada não renunciaram 

os poderes outorgados à fl. 48, DEFERE-SE o pedido da parte exequente, 

devendo ser expedido mandado para cumprimento de sentença, nos 

termos da decisão de fl. 104 em nome do causídico Geraldo Carlos de 

Oliveira e outros, no endereço indicado à fl. 115.

2 – Após, com ou sem manifestação das partes, retornem os autos 

conclusos para posteriores deliberações.

3 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 23 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 5376 Nr: 398-20.1998.811.0006

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIEMPA-COM. IMP. DE MÁQ. E IMP. 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LADISLAU RAMOS - OAB:603, 

LUCIANA DE CASTRO RAMOS - OAB:9225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:6463/MT

 Código n. 5376

SENTENÇA

Trata-se de Habilitação de Crédito ajuizada por PRATA INSDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA em face de CIEMPA-COMERCIO, IMPORTAÇÃO, 

EXPORTAÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGROPECUARIOS LTDA, 

ambos qualificados na inicial.

 Intimada a se manifestar acerca do interesse na habilitação manejada, a 

parte habilitante quedou-se inerte.

Vieram os autos conclusos.

 É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

No caso em tela percebe-se que a parte autora, mesmo sendo intimada, 

deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação acerca de seu 

interesse no prosseguimento da demanda.
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Com isto, percebe-se a falta de interesse processual no prosseguimento 

da ação.

Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

 Custas já recolhidas, conforme fls. 10.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

 INTIME-SE.

 CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 24 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 154896 Nr: 2376-07.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA BISSOLI AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE MINAS GERAIS S/A-BMG-AS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Alvares Campos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069 MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 MG

 Código n. 5378

SENTENÇA

Trata-se de Habilitação de Crédito ajuizada por ODINER GONÇALVES DE 

AS em face de CIEMPA-COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE 

MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGROPECUARIOS LTDA, ambos qualificados 

na inicial.

 Intimada a se manifestar acerca do interesse na habilitação manejada, a 

parte habilitante quedou-se inerte.

Vieram os autos conclusos.

 É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

No caso em tela percebe-se que a parte autora, mesmo sendo intimada, 

deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação acerca de seu 

interesse no prosseguimento da demanda.

Com isto, percebe-se a falta de interesse processual no prosseguimento 

da ação.

Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

 Custas já recolhidas, conforme fls. 11.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

 INTIME-SE.

 CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 24 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 25054 Nr: 1204-79.2003.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECP, ACP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANIO MARCELO DE AGUIAR - 

OAB:6827-B

 Código: 25054

DECISÃO

1 – Cumpre consignar que já houve tentativa de penhora via BACENJUD 

(fls. 281/283-verso). Diante disso, INDEFERE-SE o pedido formulado pela 

parte exequente às fls. 339/340, porquanto não houve demonstração pela 

exequente da existência de indícios de que haveria numerário disponível 

em conta bancária da parte devedora que justificassem outras diligências 

no sistema BACENJUD.

2 – Por outro lado, OFICIE-SE ao SEFAZ/MT, como requerido, a fim de que 

seja informada, no prazo de 15 dias, a existência de inscrições estaduais 

em nome da parte executada, bem como as informações referentes ao 

cadastro, caso existente.

3 – Com a resposta do ofício, INTIME-SE a parte exequente para 

manifestar no prazo de 15 dias, pugnando o que entender de direito para o 

andamento da vertente execução, sob pena de arquivamento.

4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 24 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 141894 Nr: 11656-70.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ WILSON CATELAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Diante disso, este juízo HOMOLOGA os cálculos apresentados pelo 

autor às fls. 145/146.2 – Pela ausência do pagamento integral da dívida, 

com fundamento no art. 854 do Código de Processo Civil, uma vez juntado 

o valor atualizado do débito, este Juízo DEFERE o pedido do exequente de 

fls. 145/146, a fim de promover o bloqueio nas contas bancárias conforme 

requerido, utilizando-se, para tanto, do sistema BACENJUD até o valor da 

execução(...)3 – Sem prejuízo da diligência descrita no item 2, em nome do 

princípio da celeridade e da economia processual, o Juízo ainda 

DETERMINA sejam realizadas buscas de bens junto ao sistema (...)4 – 

Caso não exitosa a tentativa de constrição do item 2, DEFERE-SE a busca 

de veículos registrados em nome do executado por meio do sistema 

RENAJUD(...)5 – Em caso de manifestação da parte exequente, com 

fundamento no art. 517, §1º c/c 528 e 911, Parágrafo Único, todos do 

CPC, EXPEÇA-SE certidão do teor da decisão inicial de pagamento para 

que a parte exequente, por sua conta (§1º do artigo 517 do CPC), 

promova o protesto judicial atinente ao débito no montante descriminado.6 

– Na hipótese de haver requerimento da parte interessada, DEFERE-SE 

ainda o pedido de inclusão do nome da parte executada nos cadastros de 

inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, tudo com esteio no artigo 

782, §3º do CPC.7 – Havendo requerimento da parte interessada, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação de eventuais bens 

localizados pela parte exequente ou indicados pela parte executada, 

advertindo-se que todas as buscas de bens a serem efetuadas pelo Juízo 

estão sendo deferidas nesta decisão, sendo que todas as demais são a 

cargo do credor.8 – Havendo constrição patrimonial nas diligências 

promovidas, INTIME-SE o executado por meio de seu advogado ou de 

maneira pessoal para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, 

§3º do CPC). 9 – Cumpridas todas as providências anteriores, INTIME-SE a 

parte exequente para que se manifeste, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento(...).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 162190 Nr: 9974-12.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO FRANCISCO DE ALMEIDA, JOAO 

FRANCISCO DE ALMEIDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 162190

 DECISÃO

1 – Compulsando os autos nota-se que a parte executada foi devidamente 

citada às fl. 53 para efetuar o pagamento da dívida em execução, no 

entanto, deixou transcorrer in albis o prazo. Diante disso, este juízo 

HOMOLOGA os cálculos apresentados pelo autor às fls. 54/55-verso.

Diante disso, com fundamento no art. 854 do Código de Processo Civil, 

uma vez juntado o valor atualizado do débito, este Juízo DEFERE o pedido 

do exequente de fls. 54/55-verso, a fim de promover o bloqueio nas 

contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para tanto, do 
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sistema BACENJUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

2 – Havendo constrição patrimonial na diligência acima determinada, 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado ou de maneira 

pessoal, para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, §3º do 

CPC).

 3 – Cumpridas as providências anteriores, INTIME-SE a parte exequente 

para que se manifeste, requerendo o que entender de direito no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

4 – Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações.

 5 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 22 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 137313 Nr: 6602-26.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMILDA DE LIMA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SP-BLC/LUIZ MARINHO PALUDETO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER SOUZA SILVA - 

OAB:8002 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS DIAS ASTOLPHI - 

OAB:225957

 (...)que este Juízo DETERMINA sejam realizadas buscas de bens junto ao 

sistema INFOJUD visando obter informações sobre a existência de bens 

de propriedade da parte executada.Com a juntada das informações fiscais 

submetidas a sigilo constitucional, este Juízo DETERMINA que o processo 

passe a tramitar em segredo de justiça(...)2 – Caso não exitosa a tentativa 

de constrição do item 1, DEFERE-SE a busca de veículos registrados em 

nome do executado por meio do sistema RENAJUD(...)Havendo 

localização, PROCEDA-SE a inclusão de restrição de transferência de 

modo a satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a parte interessada 

para precisar a localização do bem para fins de efetivação da penhora e 

remoção.3 – Em caso de manifestação da parte exequente, com 

fundamento no art. 517, §1º c/c 528 e 911, Parágrafo Único, todos do 

CPC, EXPEÇA-SE certidão do teor da decisão inicial de pagamento para 

que a parte exequente, por sua conta (§1º do artigo 517 do CPC), 

promova o protesto judicial atinente ao débito no montante descriminado.4 

– DEFERE-SE ainda o pedido de inclusão do nome da parte executada nos 

cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, tudo com 

esteio no artigo 782, §3º do CPC.5 – Havendo requerimento da parte 

interessada, EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação de eventuais 

bens localizados pela parte exequente ou indicados pela parte executada, 

advertindo-se que todas as buscas de bens a serem efetuadas pelo Juízo 

estão sendo deferidas nesta decisão, sendo que todas as demais são a 

cargo do credor.6 – Havendo constrição patrimonial nas diligências 

promovidas, INTIME-SE o executado por meio de seu advogado ou de 

maneira pessoal para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, 

§3º do CPC). 7 – Cumpridas todas as providências anteriores, INTIME-SE a 

parte exequente para que se manifeste, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.(...)9 – 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Cáceres/MT, 22 de outubro de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 157894 Nr: 5603-05.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ BARBOSA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A, BANCO 

DAYCOVAL S/A, BANCO ITAÚ S/A, BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, INVESTPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA, BANCO 

BANRISUL S/A, BANCO BMG S/A, BANCO BGN S/A, BANCO DO BRASIL 

S.A, BANCO VOTORANTIM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA 

- OAB:4210 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A, DENISE DE MOURA FERREIRA - OAB:24777, ESIO 

OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - OAB:15.687-A MT, Evandro Cesar 

Alexandre dos Santos - OAB:13.431-B, FABIO ROBERTO DE ALMEIDA 

TAVARES - OAB:147386, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

OAB:16.846-A MT, FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - 

OAB:109.730/MG, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A MT, 

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - OAB:63.440, MAURI 

MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - OAB:42277, NELSON WILIANS 

FRATONI RODRIGUES - OAB:128.341, RAFAEL ANTONIO DA SILVA - 

OAB:244223, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:211.648 SP, 

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - OAB:15483-A, TIAGO KLEIN 

DIAS - OAB:17559

 Código: 157894

DECISÃO

1 – Considerando as petições de fls. 1.050/1.053 e 1.068/1.071, 

PROCEDA-SE à retificação da capa dos autos e do Sistema de 

Informações Processuais – Apolo, fazendo constar como Cumprimento de 

Sentença, tendo como exequente LUIZ BARBOSA DE LIMA e como 

executados BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e BANCO 

DAYCOVAL S/A.

 2 – Logo, INTIMEM-SE as partes executadas, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, paguem a integralidade da dívida em execução, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como honorários 

advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 523, caput 

e §1º, do CPC.

3 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, INTIME-SE a 

parte exequente para manifestar no prazo de 15 dias, pugnando o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento.

4 – Em caso de cumprimento espontâneo, EXPEÇA-SE o necessário para 

levantamento de valores porventura depositados em favor da parte 

credora.

5 – CONSIGNEM-SE no ato de intimação da parte devedora que, 

transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC).

6 – Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou arquivamento.

7 – Oportunamente, INTIME-SE a parte exequente para se manifestar a 

respeito da petição e documentos acostados às fls. 1.061/1.067.

8 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 24 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 193673 Nr: 10531-28.2015.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TADEU CHAVES DE OLIVEIRA, NELY MENDES DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GRATIDIANO DORILEO FILHO, AMELIA 

DE ARAUJO DORILEO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Nesse quadro, fixam-se como controvertidos os seguintes 

pontos:A)A posse mansa, ininterrupta e pacífica do imóvel usucapindo; 

B)O decurso de tempo.C)A utilização do imóvel como moradia habitual ou 

realização de obras ou serviços de caráter produtivo.ADMITE-SE a prova 

testemunhal para eventualmente comprovar a questão de fato descrita 

nos pontos controvertidos apontados acima.Diante da natureza da 

demanda, este Juízo tem como imprescindível a realização de audiência 

instrutória para a formação do seu convencimento, razão pela qual 

DESIGNA-SE audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de 

dezembro de 2018 às 15h30min (MT).1 - Com fundamento no art. 357, §4º 

do CPC, INTIMEM-SE as partes para que apresentem o rol de testemunhas 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão, com base nos pontos 

controvertidos, observando-se a regra do ônus probatório disposto no art. 

373 do CPC. 2 - Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil 
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incumbe ao advogado (a) da parte informar ou intimar a testemunha a ser 

inquirida, que deverá ser realizada através de carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao advogado (a) juntar aos autos com 

antecedência pelo menos de 03 (três) dias da audiência agendada a cópia 

do comprovante da correspondência e da intimação (art. 455, §1º do 

CPC). Não sendo realizada essa providência, presume-se a desistência na 

oitiva (art. 455, §3º do CPC). 3 - Saliente-se que a providência acima 

quanto à necessidade de comprovação da intimação poderá ser 

dispensada na hipótese de a parte comprometer-se a levar a testemunha 

a ser inquirida, presumindo-se, caso ela não compareça, a desistência na 

sua oitiva, conforme a orientação do art. 455, §2º do Código de Processo 

Civil. 4 - Apresentado o rol, EXPEÇA-SE o necessário para a intimação 

judicial das testemunhas arroladas, com espeque na regra de exceção 

insculpida no artigo 455, §4º, inciso IV do CPC.5- CUMPRA-SE. 

INTIMEM-SE.Cáceres/MT, 24 de outubro de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 175514 Nr: 10312-49.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO ADVENTISTA CENTRAL BRASILEIRA DE 

EDUC. E ASSISTENCIA SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A-REDE CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERREIRA DESTRO - 

OAB:6390, CLEO ADRIANA SANDER DA SILVA - OAB:9036/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINDOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A

 Código 175514

DESPACHO

1 – Tendo em vista que o recurso de Agravo de Instrumento interposto 

pela requerida foi recebido sob o efeito suspensivo (fls. 299/300), 

AGUARDE-SE o julgamento do mérito do recurso para a realização da 

perícia determinada.

2 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 24 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 153185 Nr: 441-29.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDSAM, VDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, promova o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 193123 Nr: 10230-81.2015.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBBS-BM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, promova o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002779-80.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO RODRIGUES (EXECUTADO)

FERNANDA MARINHO RODRIGUEZ (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES MANDADO DE CITAÇÃO SETOR RURAL 

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

FAGUNDES BOTELHO PROCESSO n. 1002779-80.2018.8.11.0006 Valor da 

causa: $114,215.88 ESPÉCIE: [CONTRATOS BANCÁRIOS]->EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: BANCO DO BRASIL 

S.A Endereço: Rua Cel. José Dulce, 234, centro, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 POLO PASSIVO: Nome: FERNANDA MARINHO RODRIGUEZ 

Endereço: Fazenda Lagoa Serena, CX POSTAL 23, zona rural, CÁCERES - 

MT - CEP: 78200-000 Nome: APARECIDO RODRIGUES Endereço: Fazenda 

Lagoa Serena, CX POSTAL 23, zona rural, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO por 

todo o conteúdo do despacho abaixo transcrito e da petição inicial, cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte(s) integrante(s) deste mandado, 

bem assim para que, dentro de 03 (três) dias, contados da efetiva citação, 

efetue o pagamento da divida em execução, sendo o Principal e 

Acessórios Legais, abaixo indicado, sob pena de lhe ser(em) 

penhorado(s) eventual(is) bem(ns) indicado(s) pela parte credora, cuja 

constrição tenha sido deferida pelo Juízo* ou, na falta da indicação e 

respectivo deferimento, tantos bens quanto bastem para a satisfação 

integral da Execução, de acordo com a gradação legal (art. 829, § 1º do 

NCPC), onde quer que se encontrem, ainda que sob a posse, detenção ou 

guarda de terceiros (art. 831 e 845, NCPC). 2. Em caso de não localização 

da parte executada para citação, o que deverá ser prontamente 

certificado, PROCEDA-SE ao ARRESTO, REMOÇÃO e AVALIAÇÃO de 

tantos bens, quantos bastem para a satisfação do crédito exeqüendo, 

observando-se a gradação legal ou eventual indicação de bens pela parte 

exeqüente (art. 830 c/c arts. 798, II 2, c e art. 829, § 2º do NCPC) e o 

determinado no parágrafo único do art. 830 do NCPC. 3. CITADO(S) O(S) 

EXECUTADO(S), Cientifique-o(s) de que a partir da juntada aos autos da 

primeira via do presente mandado, que deverá ser entregue em cartório 

após a citação, acompanhada da certidão inerente a esse ato, iniciará o 

prazo de 15 (quinze) dias para, opor, querendo, Embargos do Devedor, 

independentemente da realização ou não da penhora, de modo que a 

contagem do prazo, quando se tratar de litisconsórcio passivo, obedecerá 

ao disposto no art. 915, § 1º, do NCPC. 4. Decorrido o prazo de 03 (três) 

dias (art. 829, caput), sem efetivo pagamento, munido da segunda via do 

mandado, PROCEDA-SE, de imediato, à PENHORA e AVALIAÇÃO de bens 

do(s) Executado(s), lavrando-se o respectivo Auto e de tais atos, 

intimando-se, na mesma oportunidade, o(s) executado(s) . 5. Na hipótese 

de ser(em) penhorado(s) bem(ns) imóvel(eis) e sendo a parte devedora 

casada, Intime-se também o respectivo cônjuge, (nos moldes do art.842, 

NCPC). 6. Não localizada a parte executada para o fim de intimá-la da 

penhora, o oficial certificará detalhadamente as diligências realizadas, 

caso em que o juiz poderá dispensar a intimação ou determinará novas 

diligências. 7. O(s) bem(bens) penhorado(s) será(ão), em regra, 

REMOVIDO(S) e preferencialmente depositado(s) em mãos do(s) 

depositário(s) elencado(s) nos incisos I, II, do art. 840, do NCPC, 

facultando-se, desde que exista expressa anuência do(s) Exequente(s) 

ou nos casos de difícil remoção, o depósito em mãos do(s) Executado(s), 

sob compromisso de depósito judicial. 8. Na hipótese de penhora de 

imóvel, em regra, o depósito recairá na pessoa do(s) Executado(s), que 

poderá(ão) recusar expressamente o encargo se não tiver condições 

práticas de zelar pela guarda e conservação do bem. 9. As despesas de 

remoção deverão ser antecipadas pela parte Exequente. Ademais, o 

oficial de justiça deverá observar as disposições contidas nos artigos 
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833, 831, 836 § 1º, 845, 846, 870 c/c 872, todos do NCPC, conforme 

despacho, petição inicial e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

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

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

DESPACHO: 1 – Trata-se de execução por quantia certa embasada em 

título executivo extrajudicial (artigo 784 do CPC) em que se busca a 

expropriação de bens do devedor para a satisfação de crédito decorrente 

de obrigação certa, líquida e exigível na forma do artigo 783 do CPC. 

Desse modo, preenchidos os pressupostos legais, CITE-SE a parte 

executada para que efetue o pagamento da dívida no prazo de 3 (três) 

dias, contados da efetivação da citação, inteligência do artigo 829 do CPC. 

CONSTE expressamente no mandado/carta precatória de citação as 

determinações contidas no §1º do mesmo dispositivo. 2 – Contudo, 

CONDICIONA-SE a expedição do mandado ao depósito do valor 

correspondente às diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça, 

cujos parâmetros devem ser os estabelecidos na Portaria n. 14/2016 

expedida pela Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa-MT. INTIME-SE a 

parte requerente para promover o recolhimento das diligências no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo por perda 

superveniente do interesse de agir e ausência de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, 

incisos IV e VI, ambos do CPC). 3 – Na hipótese do Oficial de Justiça não 

encontrar a parte executada, deverá proceder ao arresto de tantos bens 

quantos bastem para garantia da execução (art. 830, caput CPC), 

devendo nos dez dias seguintes à efetivação do arresto procurar a parte 

devedora 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de 

ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (§1º). 4 – Caso não seja efetuado o 

pagamento, munido da segunda via do mandado, ficará o Sr. Oficial de 

Justiça autorizado a proceder a penhora e avaliação de quaisquer bens 

móveis ou imóveis de propriedade ou que estejam na posse direta do 

devedor, lavrando-se o respectivo auto e intimando, na mesma 

oportunidade, o executado (art. 829, §1°, do Código de Processo Civil). 5 – 

ADVIRTA-SE expressamente o credor que os bens móveis eventualmente 

penhorados deverão obrigatoriamente ser depositados junto ao 

exequente, que assumirá o encargo de fiel depositário, responsável ainda 

por providenciar e custear a remoção dos bens, sob pena de preclusão 

do direito que lhe assiste a execução, com a liberação da penhora. 6 – 

Ficará o Oficial de Justiça autorizado a deixar de cumprir a ordem se o 

exequente deixar de fornecer os meios necessários para a remoção 

imediata do bem móvel, oportunidade que ocasionará a preclusão da 

possibilidade de penhora de bens da mesma natureza. 7 – Não havendo 

pagamento da dívida, penhora ou arresto na forma autorizada nos itens 2 

e 3 desta decisão, tendo em vista a ordem preferencial de penhora 

descrita no artigo 835 do CPC, INTIME-SE a parte exequente para que 

requeira as providências que entender necessárias no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. 8 – FIXA-SE, desde já, os honorários 

advocatícios a serem pagos pela executada em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução, ressaltando que, no caso de pagamento 

integral da dívida no prazo assinalado (3 dias) a verba será reduzida pela 

metade (art. 827, §1º CPC). 9 – Havendo requerimento, este Juízo DEFERE 

a expedição de certidão da admissão da execução na forma do artigo 828 

do CPC, bem como a inclusão do nome da parte executada nos cadastros 

de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, com esteio no artigo 

782, §3º do CPC. 10 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 06 de julho de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

a) No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, a verba 

honorária será reduzida pela metade. b) O executado pode, no prazo de 

10 (dez) dias após intimado da penhora, requerer a substituição do bem 

penhorado, desde que comprove cabalmente que a substituição não trará 

prejuízo algum ao exequente e será menos onerosa para ele devedor (art. 

80, incisos IV e VI, e art. 805); c) No prazo para embargos, reconhecendo 

o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por 

cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários de advogado, 

poderá o executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 6 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% 

(um por cento) ao mês. d) Os embargos do executado, em regra geral, 

não terão efeito suspensivo, de modo que o juiz poderá, a requerimento do 

embargante, atribuí-lo quando, sendo relevantes seus fundamentos, o 

prosseguimento da execução manifestamente possa causar ao executado 

grave dano de difícil ou incerta reparação, e desde que a execução já 

esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. e) A 

eventual concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos 

atos de penhora e de avaliação dos bens. f) quando o excesso de 

execução for fundamento dos embargos, o embargante deverá declarar 

na petição inicial o valor que entende correto, apresentando memória do 

cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não 

conhecimento desse fundamento. g) a oposição de embargos protelatórios 

implicará na incidência de multa em favor da parte credora no valor 

correspondente de até 20% (vinte por cento) do crédito em execução. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

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

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

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

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

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. Cáceres Mt , 26 de 

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

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000297-33.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA OAB - MT0009714A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DE ALENCAR (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000297-33.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA RÉU: EDSON DE ALENCAR 

Como alardeado pela parte autora, a decisão de id. 13459210 constou, de 

forma equivocada, a data de 14/05/2017 como marco para transferência 

da propriedade do veículo objeto dos autos, ao invés de 14/05/2007, o que 

fora retificado por meio do despacho de id. 14207219. Ocorre que os 

ofícios expedidos ao Detran e à SEFAZ (id. 14895653 e id. 14897877) 

mencionaram, ainda de forma errônea, a data de 14/05/2017, sendo 

cumprido de tal forma, como informado no id. 16004970. Depois, como se 

vê da petição de id. 16107323, o SEFAZ encaminhou o nome da parte 

autora a protesto, em razão das dívidas relacionados ao veículo objeto da 
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lide, pugnando a demandante pelo cancelamento do protesto. Pois bem. No 

ponto, como nos ofícios de id. 14895653 e id. 14897877 constou a data 

equivocada de 14/05/2017, o cumprimento obedeceu ao que constava da 

missiva. 1 – Dessa feita, OFICIE-SE, com urgência, ao DETRAN/MT a fim de 

que promova, no prazo de 15 dias, a transferência da propriedade do 

veículo para o nome da parte demandada, constando como termo da 

transferência a data constante do contrato de compra e venda de id. 

1051713 (14/05/2007), bem como dos débitos (IPVA, Seguro Obrigatório 

DPVAT, Licenciamento, Multas, dentre outros) relacionados ao aludido 

veículo a partir da data da alienação, comprovando nos autos. 2 – Ainda, 

OFICIE-SE, com urgência, à Secretaria de Fazenda do Estado de Mato 

Grosso – SEFAZ/MT, para que, no prazo de 15 dias, promova o 

cancelamento dos débitos em nome da parte autora, e, por conseguinte, a 

sua cobrança (judicial ou extrajudicial), a partir da data da alienação do 

veículo (14/05/2007), transferindo-os à parte demandada, inclusive, a 

baixa do protesto indicado pela parte autora no id. 16125339, se se tratar 

de débito envolvendo o veículo objeto da lide e o período entre 14/05/2007 

até o momento, tudo comprovando nos autos. Deverá a missiva indicar 

todos os dados necessários à identificação do veículo, da parte autora e 

do período mencionado no contrato (14/05/2007 até o momento). Vale 

dizer que o Juízo deixa de encaminhar ofício diretamente ao cartório, uma 

vez que, nos documentos que demonstram a restrição não consta 

expressamente a qual veículo se refere, o que deverá ser verificado 

diretamente pela SEFAZ. 2 – Por oportuno, considerando que o aviso de 

recebimento de id. 15079725 fora recebido por terceira pessoa, 

REITERE-SE a expedição de carta de citação no endereço indicado no id. 

14900487. 3 – INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 26 de outubro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002548-53.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADERGINIA APARECIDA BARBOSA FLORENCIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PALMA DIAS OAB - MT0003523S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILDO DIMAS FARIA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002548-53.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

ADERGINIA APARECIDA BARBOSA FLORENCIO RÉU: GILDO DIMAS FARIA 

1 – Considerando a notícia de que o imóvel se encontra desocupado e que 

não fora localizada a parte demandada para a entrega das chaves (id. 

15540487), DEFERE-SE o pedido formulado pela parte autora no id. 

15782994. 2 – Para tanto, EXPEÇA-SE mandado de imissão de posse em 

favor da parte autora do imóvel objeto da vertente demanda, sendo certo 

que eventuais objetos que se encontrarem no interior do imóvel deverão 

ficar depositados em mãos da parte autora, autorizados o arrombamento e 

força policial, se necessários. 3 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 

26 de outubro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006119-32.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – Considerando que o endereçamento da 

petição inicial indica órgão julgador distinto, este Juízo DECLARA-SE 

incompetente para a apreciação do presente processo. 2 – Nesse quadro, 

DETERMINA-SE a redistribuição deste processo para o Juizado Especial 

Cível desta Comarca, promovendo-se as baixas necessárias. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 26 de outubro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004379-39.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THAINA APARECIDA RAMOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Em manifestação apresentada pelas partes 

foi noticiada a composição extrajudicial acerca do objeto desta demanda, 

requerendo a homologação, bem como a extinção do processo consoante 

se infere da petição de id. 15580554. O processo veio concluso. É o 

relatório do essencial. Fundamenta-se e decide-se. A demanda veicula 

discussão sobre direitos disponíveis em que se revela cabível às partes 

firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial), ainda que após a prolação 

de sentença de mérito, estando também satisfeitas os requisitos gerais de 

validade do negócio jurídico, conforme estabelece o art. 104 do Código 

Civil de 2002, à medida que se impõe é a sua homologação judicial. Ante o 

exposto, este Juízo HOMOLOGA por sentença a transação celebrada 

entre as partes para que surtam seus jurídicos e legais efeitos e, por 

conseguinte, EXTINGUE-SE o processo, a teor do que dispõe o art. 487, III, 

alínea “b” c/c art. 924, II ambos do Código de Processo Civil. Custas e 

honorários advocatícios na forma convencionada. EXPEÇA-SE alvará para 

levantamento dos valores na forma acordada ou informada pela parte 

interessada. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE o processo 

com as baixas necessárias. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 26 de 

outubro de 2018. Ramon Fagundes Botelho Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002839-53.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL CHAVES (AUTOR(A))

JAQUELINE ANTONIA LUCION (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO GABRIEL MAIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

EVELY BOCARDI DE MIRANDA SALDANHA OAB - MT0008088A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO(A))

WILSIMARA ALMEIDA BARRETO CAMACHO OAB - MT7061/O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES PROCESSO n. 1002839-53.2018.8.11.0006 

Valor da causa: $23,696.76 ESPÉCIE: [USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]

->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: JAQUELINE ANTONIA LUCION 

Endereço: Rua São Benedito, 383, Jardim Paraíso, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 Nome: JOAO GABRIEL CHAVES Endereço: Rua São Benedito, 

383, Jardim Paraíso, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: 

Nome: SEBASTIAO GABRIEL MAIA Endereço: desconhecido Decorrendo 

prazo para o Núcleo de Práticas Jurídicas – NPJ Cáceres/MT, 26 de 

outubro de 2018. Joel Soares Viana Junior / Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000268-12.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO CEZAR FERRI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESPÓLIO DE ARISTIDES EVANGELISTA DA SILVA (RÉU)

ESPÓLIO DE MARIA ROSA DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSIMARA ALMEIDA BARRETO CAMACHO OAB - MT7061/O 

(ADVOGADO(A))

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO(A))

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

EVELY BOCARDI DE MIRANDA SALDANHA OAB - MT0008088A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EMAJ (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE MARIA DE JESUS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1000268-12.2018.8.11.0006 Valor da causa: $67,625.02 ESPÉCIE: 

[USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: 

MARIO CEZAR FERRI Endereço: Rua Rio Pardo, 863, Jardim Paraiso, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: ESPÓLIO DE 

ARISTIDES EVANGELISTA DA SILVA Endereço: desconhecido Nome: 

ESPÓLIO DE MARIA ROSA DA SILVA Endereço: desconhecido 

INTIMAÇÃO NOMEAÇÃO CURADOR ESPECIAL - NPJ Impulsiono os autos 

para intimar/cientificar o Núcleo de Práticas Jurídicas – NPJ da UNEMAT, 

acerca da sua nomeação para atuar como curador especial na defesa 

das partes requeridas, apresentando por corolário, no prazo legal, 

necessária manifestação defensiva, conforme teor do despacho retro 

exarado (ID Num. 15321347). Cáceres/MT, 26 de outubro de 2018. Joel 

Soares Viana Junior Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000932-77.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELEUTERIO PEREZ MANCILHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT0012079A (ADVOGADO(A))

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE JOSÉ ÁVILA CINTRA (RÉU)

SEBASTIÃO CINTRA - REPRESENTANTE DOS ESPÓLIOS (RÉU)

ESPÓLIO DE EURICIDE DOS SANTOS CINTRA (RÉU)

MARINO SOUTO FONTES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIMARI CUNHA FONTES OAB - MT18329/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1000932-77.2017.8.11.0006 Valor da causa: $80,000.00 ESPÉCIE: 

[USUCAPIÃO ORDINÁRIA]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: 

ELEUTERIO PEREZ MANCILHA Endereço: Baia da Campina, zona rural, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: MARINO SOUTO 

FONTES Endereço: CASTELO BRANCO, 421, APARTAMENTO 1501, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-430 Nome: ESPÓLIO DE JOSÉ 

ÁVILA CINTRA Endereço: RUA PORTO CARREIRO, S/N., PRÍOXIMO AO 

"MIURA SUPERMERCADOS", CENTRO, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

Nome: ESPÓLIO DE EURICIDE DOS SANTOS CINTRA Endereço: RUA 

PORTO CARREIRO, S/N., CASA DE ESQUINA, PRÓXIMO AO MIURA 

SUPERMERCADOS, CENTRO, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: 

SEBASTIÃO CINTRA - REPRESENTANTE DOS ESPÓLIOS Endereço: RUA 

PORTO CARRERO, S/N., CASA DE ESQUINA, PRÓXIMO AO MIURA 

SUPERMERCADOS, CENTRO, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nos termos 

do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso XIV da 

Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, impulsiono os autos para efetuar a intimação da parte autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da juntada (id Num. 

15848331), mais precisamente para indicar endereço atualizado dos 

requeridos. Eu, Joel Soares Viana Junior, Analista Judiciário, digitei.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005422-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IVAIR DA SILVA LARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1005422-11.2018.8.11.0006 Valor da causa: $2,362.50 ESPÉCIE: 

[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, ATOS UNILATERAIS, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: IVAIR 

DA SILVA LARA Endereço: Antonio C. Oliveira, 160, aeroporto, CÁCERES 

- MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endereço: RUA SENADOR 

DANTAS, 74, 5 andar, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20031-205 

CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO IMPULSIONAMENTO 

PARA IMPUGNAR Certifico que a contestação apresentada é tempestiva 

(ID Num. 16183576). Por corolário impulsiono os autos com o intuito de que 

a parte autora, na pessoa de seu Advogado acoste ao feito a impugnação 

da contestação no prazo legal. Cáceres/MT, 26 de outubro de 2018. Joel 

Soares Viana Junior Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000422-98.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMAR APARECIDA SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - PR12347-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000422-98.2016.8.11.0006. 

REQUERENTE: ROSEMAR APARECIDA SAMPAIO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A “Vistos, etc... Ficam as 

partes intimadas para a apresentação das alegações fiais no prazo de 15 

(quinze) dias.”. NADA MAIS. Eu, Magda Ogliari, Estagiária, digitei e 

subscrevi. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 100152 Nr: 5244-60.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAIS FRANCIANE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZÚ VEICULOS, BANCO ITAÚ S/A, GEVAIR 

DOMINGOS BODONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583, CYNARA PIRAN - OAB:6805/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A MT, VINÍCIUS CASTRO CINTRA - OAB:10044/MT

 INTIMAÇÃO do Advogado, Dr. VINICIUS CASTRO CINTRA,para promover a 

devolução dos autos acima indicados, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do 

artigo 196 do CPC, nos termos do item 2.10.1 da CNGC/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 80177 Nr: 6735-73.2008.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JUDITE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO DONIZETE BRUNERI
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDOMAR DA SILVA 

REZENDE - OAB:7.388/OAB-MT

 INTIMAÇÃO das partes, na pessoa de seus advogados para tomarem 

conhecimento da 1º PRAÇA agendada para o dia 30/11/2018 às 13:00 

horas e a 2ª PRAÇA para às 14:00 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 173469 Nr: 8836-73.2014.811.0006

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO SEBASTIÃO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FRANCISCO CHAGAS MATIAS, 

MIRINÉIA SOFIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO SCAFF ANTONINI - 

OAB:10708/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 INTIMAÇÃO das partes, na pessoa de seus advogados para tomarem 

conhecimento da 1º PRAÇA agendada para o dia 30/11/2018 às 13:00 

horas e a 2ª PRAÇA para às 14:00 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 138772 Nr: 8297-15.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONI CONFECÇÕES LTDA-ME, SILMARA 

CRISTINA DE SOUZA MARTINS, GILBERTO BORDONI RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980-A-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO das partes, na pessoa de seus advogados para tomarem 

conhecimento da 1º PRAÇA agendada para o dia 30/11/2018 às 13:00 

horas e a 2ª PRAÇA para às 14:00 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 36744 Nr: 2320-86.2004.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UBSSC- UNIÃO BENEFICIENTE DOS SUBTENENTES E 

SARGENTOS DE CÁC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANILDO LUIZ DA SILVA, EXPEDITO 

FIGUEIREDO DE SOUZA, DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS, JOSÉ 

CECILIO SONAQUE, FELISBERTO CEBALHO POUSO, DROGARIA 

RODOVIÁRIA, DROGARIA RENATA, ODONTO EQUIPE, MARIA MARIA, A 

NOVA FEIRA, CONFECÇÕES ELE E ELA., GULLAS, DIFERENT, LIVRARIA 

LILIANA LTDA, CASA SÃO PAULO LTDA, DISMOBRAS IMP. EXP. E 

DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, PALÁCIO DAS 

TINTAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, CEGONHA CONFECÇÕES 

LTDA, LÁQUA DI FIORI, ALENCAR BICICLETAS, O BOTICÁRIO, 

CONFECÇÃO ABC, AUTO ELÉTRICA MARISTA, LA VIOLETERA, AUTO 

ELÉTRICA SAMURAI, REGATA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, CLINICA DE 

LHOS DR. MASSATO NAKAHARA, JÔ PRESENTES, O PESCADO, AUTO 

POSTO CARRETÃO LTDA., JOÃO COSTALDI, JUBA SUPERMERCADOS 

LTDA, ESTEVÃO FRANCISCO DE ARRUDA, MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT, 

LUIZ NUNES DE ALCÂNTARA, JOSÉ LUIZ LUCATELLI, SUPERMERCADO 

MIURA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CRIATIVA MODAS, SOCORRITO, 

FARMACEL, DANILO SORVETES, FARMÁCIA NATUREZA, LABORATÓRIO 

DR. MOTA, CÁCERES TUR, HELOISA MIURA, MERCADO MARTINS, 

SUPERMERCADO DUALDO, SUPERMERCADO BOM PESO, MERCEARIA 

CRUZ, ILMA, JOÃO BATISTA AMARO, JOSÉ HENRIQUE DE BARROS, 

MARCIO RAMÃO CANDIDO SILVA, ANTONIO DA SILVA, ARNALDO 

ALFREDO RAMOS, SANDOVAL ALMEIDA CAMILO, MINISTÉRIO DA 

FAZENDA - RECEITA FEDERAL, FÁTIMA EVANILDA PEREIRA, DROGAMIL, 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, ALDO PAESANO LEITE, 

HENRIQUE PINTO VIEIRA, SERGIO FELIX LADEIA, SAUL SILVA, ILMA 

ANTUNES MAGALHÃES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT, EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA - OAB:4210 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT, EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA - OAB:4.210//MT, 

EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA - OAB:4.210/MT, FRANCISCO 

MARIANO DOS SANTOS - OAB:6463/MT, LUIZ MIGUEL CHAMI 

GATTASS - OAB:4060, Luiz Miguel Chammi Gattas - OAB:, MAIKON 

CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:13.164-B MT, NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341, PROCURADOR DO INSS EM CÁCERES - MT 

- OAB:, PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE CÁCERES - OAB:, RYVIA 

RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRÉ DE SOUZA - OAB:10049

 INTIMAÇÃO das partes, na pessoa de seus advogados para tomarem 

conhecimento do 1ºLEILÃO agendada para o dia 30/11/2018 às 13:00 

horas e a 2º LEILÃO para às 14:00 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 160187 Nr: 7967-47.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEGAR CARNEIRO GERALDES, ROSIMEIRE CATARINA 

DA SILVA GERALDES, ROSIMEIRE CATARINA DA SILVA GERALDES, 

EDREIELE YASMIN DA SILVA CARNEIRO GERALDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADIMIR SOARES MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALERIANO DA SILVA MAIA 

NETO - OAB:6184

 Intimação do Advogado(a) Dr.(a) VALERIANO DA SILVA MAIA NETO, 

para proceder à devolução dos autos, no prazo de 24 h (vinte e quatro 

horas), sob pena de busca e apreensão, nos termos do item 18.1.1 do 

Provimento 56/2007 da CGJ.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003849-35.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOELI GATTASS DIAS (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES contra NOELY GATTASS DIAS, na qual o Exequente informa 

que houve o cancelamento do débito, em razão de que a CDA foi baseada 

em cadastro imobiliário registrado indevidamente. Os autos vieram 

conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. O 

cancelamento do débito e, por conseguinte, o da CDA conduz à extinção 

do feito, nos termos do art. 26 da LEF. ISSO POSTO, e por tudo mais que 

dos autos consta, DECIDO: a) JULGAR EXTINTO o processo com 

resolução de mérito, com base no art. 26 da lei 6830/80; b) Isento de 

custas e honorários; c) Transitada em julgado, ao arquivo; d) Publique-se. 

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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 229353 Nr: 788-86.2018.811.0006

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MACGAYVER CUNHA CATARINO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO- UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELLE BORIN NAVARRO - 

OAB:21.951-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc

Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR 

impetrado por MACGAYVER CUNHA CATARINO NASCIMENTO contra 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO.
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Decisão declinando da competência para este Juízo às fls. 60/61.

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

Considerando que o impetrante cumpriu a determinação deste juízo, para 

providenciar a digitalização dos autos no sistema PJE (fls. 63/65), o 

presente feito deve ser arquivado.

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do art. 485, X, do NCPC:

b) Remeta-se ao arquivo. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 170405 Nr: 6572-83.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAIANA ALVES VENDRAMEL DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN CEZAR NONATO DA 

COSTA - OAB:12985

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152, inciso VI do CPC/15, INTIMO A PARTE AUTORA, 

por meio de seu advogado, a fim de que, no prazo de 10(dez) dias, 

manifeste-se acerca do laudo pericial (fls. 125/127), requerendo o que 

entender pertinente.

Ana Verônica Bisinoto Rojas

 Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 192460 Nr: 9851-43.2015.811.0006

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

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

 PARTE AUTORA: MANOEL LEOPOLDO, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lutielen Medianeira Feltrin 

Paniz - OAB:0, Mateus Alves Araújo - OAB:0, PROCURADOR 

FEDERAL DO INSS - OAB:, WESLEY LAVOISIER DE BARROS 

NASCIMENTO - OAB:

 Amparada pelo artigo 152, inciso VI do CPC, impulsiono os autos 

INTIMANDO A PARTE EXEQUENTE para que se manifeste acerca da 

petição de fls. 69, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 102945 Nr: 8042-91.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAAC TELES ROCHA, MARA DA SILVA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT, SECRETÁRIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - OAB:20116/O, 

MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:13164-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:, PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO DE 

CÁCERES - OAB:

 CERTIFICO que o Município requerido informou o pagamento do débito às 

fls. 195/196, contudo, decorreu o prazo sem que o executado Estado de 

Mato Grosso comprovasse nos autos o pagamento da requisição de 

pequeno valor de fls. 191. Assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do 

CPC/15, reconduzo os documentos ao setor de cálculos do D.A.P./T.J.M.T. 

para que nelas incidam os eventuais juros e moras. Concomitantemente, 

INTIMO a Parte Exequente e seu advogado, via DJE/MT, para que no prazo 

de 05 dias manifestem quanto ao interesse na desistência das referidas 

moras e/ou juros, vez que, em caso positivo, estes seguirão conclusos 

para penhora "on line" visando o efetivo adimplemento delas.

Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 97391 Nr: 2459-28.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D.C. AUTO PEÇAS LTDA., CARLOS SANTANA 

DA SILVA, DELCIO FELIX DUTRA, DILSON FELIX DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA GRAZIELA MARTINS 

PORTO - OAB:12579

 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO contra D.C AUTO PEÇAS LTDA na qual há 

informações nos autos do pagamento da dívida na via administrativa (fl. 

88/98).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

A satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção do feito com 

resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do CPC/15;

b) Promova a liberação de todas as constrições efetivadas nos autos (fls. 

72/74 e 79), nos termos do Provimento nº 68/2018 do CNJ;

c) Sem custas e honorários, na forma da lei;

d) Após, transitada em julgado, ao arquivo;

e) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 153133 Nr: 381-56.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO VAZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, ROGÉRIO 

RODRIGUES DE MOLINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO - OAB:10631, 

GRACE ALVES DA SILVA - OAB:15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que o movimento "Com Resolução do Mérito->Procedência", de 

29/03/2018, foi disponibilizado no DJE nº 10289, de 06/07/2018 e publicado 

no dia 09/07/2018, onde constam como patronos habilitados para 

receberem intimações: CLEITON TUBINO SILVA - OAB:5239-MT, DIEGO 

JESUS APARECIDO RIBEIRO - OAB:10631, GRACE ALVES DA SILVA - 

OAB:15888, representando o polo ativo. CERTIFICO que o Estado de Mato 

Grosso interpôs TEMPESATIVAMENTE recurso de Apelação às fls. 

428/436. CERTIFICO, ainda, que o requerente deixou transcorrer o prazo 

para recorrer da sentença. Em ato contínuo, nos termos do artigo 152, 

inciso VI do CPC, INTIMO A PARTE AUTORA, por meio de seu advogado, 

para que apresente suas contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010720-06.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO GERALDO COUTINHO HORN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM (BV) S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO(A))

 

intimar o executado da decisão retro

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011246-02.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA MAYUMI DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

 

INTIMAR AS PARTES DA CERTIDÃO RETRO SOMENTE PARA 

CONHECIMENTO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001216-85.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERNANDES FARIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

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

USS SOLUCOES GERENCIADAS LTDA. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

ANTONIO ARY FRANCO CESAR OAB - SP0123514A (ADVOGADO(A))

RODRIGO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG129725 

(ADVOGADO(A))

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhores Advogados, 

INTIMO os Advogados das partes da audiência de conciliação DESIGNADA 

para dia 24 de JANEIRO de 2019, às 17h00min (MT), devendo estar no ato 

acompanhado de seus clientes independentemente de intimação pessoal, 

sob pena de condenação em contumácia/revelia. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011579-17.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA LEAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO(A))

ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO OAB - MT0008171A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NERMISIA MARIA CAMPELO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX 

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

YAMAMURA DE OLIVEIRA PROCESSO n. 8011579-17.2014.8.11.0006 

Valor da causa: $22,632.09 ESPÉCIE: [DIREITO CIVIL]->EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL (1111) POLO ATIVO: Nome: ANTONIO PEREIRA LEAL 

Endereço: Avenida AVENIDA II, 16, AO LADO DO MERCADO DO HELIO 

MATOSO, NOVA CACERES, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO 

PASSIVO: Nome: NERMISIA MARIA CAMPELO Endereço: Rua PORTUGAL, 

834, SANTA ROSA, CUIABÁ - MT - CEP: 78040-300 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para manifestar no prazo de 

05 (cinco) dias, requerendo o que de direito. CÁCERES, 26 de outubro de 

2018. Elielze M. do Amaral Técnica Judiciária Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004719-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SENHORINHA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT0004060A (ADVOGADO(A))

JANAINA DAMIANA NUNES OAB - 019.976.251-13 (PROCURADOR)

LAURA CRISTINA CHAMY GATTASS OAB - MT9575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a) do 

Requerido FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 13/11/2018 16:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010137-79.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA APARECIDA EGNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010137-79.2015.8.11.0006. REQUERENTE: ANA CLAUDIA APARECIDA 

EGNES REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. Proceda a 

secretaria com a retificação dos autos, fazendo constar como 

cumprimento de sentença. Tendo em vista a revogação do Provimento n°. 

68-CNJ, através de decisão proferida no Pedido de Providências 

0003580-38.2018.2.00.0000, expeça-se alvará para levantamento integral 

dos valores depositados, sendo estes incontroversos, devendo serem 

transferidos para a conta já indicada pela parte exequente. Intime-se a 

parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento do saldo remanescente, sob pena de multa de 10% (dez por 

cento), nos termos do art. 523 do CPC. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de 

outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002548-24.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO ROMES DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002548-24.2016.8.11.0006. REQUERENTE: VALDIVINO ROMES DUARTE 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos, etc. Intime-se a parte exequente 

para que se manifeste acerca do id. 14714129 no prazo de 15 (quinze) 

dias. Após, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011055-83.2015.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA REGINA CAMPOS BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011055-83.2015.8.11.0006. REQUERENTE: FLAVIA REGINA CAMPOS 

BEZERRA REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Para a análise do pedido de 

Justiça Gratuita formulado pelo recorrente, deverá o(a) recorrente, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar declaração de hipossuficiência 

atualizada ou outro documento que comprove que o recolhimento do 

preparo prejudicará seu sustento próprio ou de sua família, haja vista que 

a gratuidade de justiça é automática somente em primeira instancia. 

Intime-se. CÁCERES, 22 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006146-49.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006146-49.2017.8.11.0006. REQUERENTE: SIDNEY ALVES PEREIRA 

REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos, etc. Para a análise do pedido de 

Justiça Gratuita formulado pelo recorrente, deverá o(a) recorrente, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar declaração de hipossuficiência 

atualizada ou outro documento que comprove que o recolhimento do 

preparo prejudicará seu sustento próprio ou de sua família, haja vista que 

a gratuidade de justiça é automática somente em primeira instancia. 

Intime-se. CÁCERES, 22 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010737-37.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON RIBEIRO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010737-37.2014.8.11.0006. EXEQUENTE: EDILSON RIBEIRO DE SOUZA 

EXECUTADO: OI S.A Vistos, etc. Considerando que a suspensão das 

ações e execuções contra a executada não se encontra vigente, 

intime-se o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, acoste aos 

autos cálculo atualizado da dívida. Após, intime-se a executada para que, 

no mesmo prazo, efetue o pagamento da dívida. Cumpra-se. CÁCERES, 22 

de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8013558-19.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MYRIAM DIVINA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA OAB - RJ0160435A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8013558-19.2011.8.11.0006. EXEQUENTE: MYRIAM DIVINA DE SOUZA 

EXECUTADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Vistos, etc. Intime-se a parte 

executada para que requeira o que entender de direito no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de outubro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002875-95.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDUVIRGEM EUGENIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002875-95.2018.8.11.0006. REQUERENTE: EDUVIRGEM EUGENIA DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Nos termos do artigo 321 do Código de 

Processo Civil, INTIME-SE a parte requerente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar nos autos 

comprovante de pagamento das custas a que foi condenada nos autos 

8011555-52.2015, conforme sentença juntada no id. 13832666. Cumprida 

a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 5 

de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011374-51.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SERLEI CORIM DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011374-51.2015.8.11.0006. REQUERENTE: SERLEI CORIM DE BARROS 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Para a análise do pedido de Justiça 

Gratuita formulado pelo recorrente, deverá o(a) recorrente, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresentar declaração de hipossuficiência atualizada ou 

outro documento que comprove que o recolhimento do preparo prejudicará 

seu sustento próprio ou de sua família, haja vista que a gratuidade de 

justiça é automática somente em primeira instancia. Intime-se. CÁCERES, 

23 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000733-21.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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RODRIGO DE OLIVEIRA SIMAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELSON PESSOA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000733-21.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: RODRIGO DE OLIVEIRA SIMAO 

EXECUTADO: ELSON PESSOA Vistos, etc. Cite-se o devedor para pagar o 

débito no prazo de 03 (três) dias, em consonância com o disposto no art. 

829, do CPC. Não pagando no prazo estabelecido, proceda o Oficial de 

Justiça à penhora e avaliação caso a penhora não recaia sobre dinheiro, 

observada a ordem estabelecida no art. 835, com a redação que lhe deu a 

lei supra citada, valendo-se, se necessário, da indicação do próprio 

credor (CPC, artigos 829, §§ 1º e 2º), e, querendo, opor embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias (Lei nº 9099/95, art. 53, § 1º e art. 52, IX). Não 

havendo embargos ou já decididos estes, cumpra-se o art. 53, § 2º, da Lei 

nº 9099/95. Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, 

voltem os autos conclusos para extinção (art. 53, § 4º, da Lei nº 9099/95). 

Cumpra-se. CÁCERES, 23 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012531-59.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON DE SOUZA BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8012531-59.2015.8.11.0006. REQUERENTE: GERSON DE SOUZA 

BRANDAO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos, etc. Compulsando 

os autos, verifica-se que a parte Requerente juntou no ID 16060498 

procuração constituindo novo advogado em nome de ANTONIO CARLOS 

CARVALHO FARIA inscrito na OAB-MT nº 18744, em razão do antigo 

procurador ROMANO VOLTOLINI ter tido a sua inscrição OAB nº 

338759/SP cancela, conforme documento de comprovação juntado no ID 

16030500. Assim, defiro o pedido de destituição do advogado ROMANO 

VOLTOLINI habilitado em nome do requerente e proceda-se com a 

habilitação do patrono ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA. Proceda-se 

ainda, com a mudança da classe judicial para execução de título judicial. 

Após, intime-se o executado acerca do despacho de ID 15449362. 

Cumpra-se. CÁCERES, 23 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006114-44.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA CANDIDA MACIEL BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARADISE BIJOUX COMERCIO DE JOIAS E RELOGIOS EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006114-44.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ANGELA CANDIDA MACIEL 

BARBOSA REQUERIDO: PARADISE BIJOUX COMERCIO DE JOIAS E 

RELOGIOS EIRELI - ME Vistos, etc. Em consonância com o art. 18 da Lei do 

Juizado Especial Nº 9.099/95 , indefiro o pedido de citação via endereço 

eletrônico. Intime-se a Requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar nos autos ou requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção e arquivamento do processo. Cumpra-se. CÁCERES, 24 de 

outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000380-78.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO JOAQUIM DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000380-78.2018.8.11.0006. REQUERENTE: PEDRO JOAQUIM DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos, etc. Verifica-se no AR 

juntado no ID 14068547 que o Requerido não foi citado/intimado da 

audiência de conciliação em razão da mudança de endereço informado 

nos autos. Tendo em vista que o Requerente informou novo endereço na 

manifestação de ID 14093746, designe-se uma nova data para a 

realização da audiência de conciliação. Cite-se e intime-se a parte 

promovida, nos termos e formas legais. Intime-se a parte Requerente, com 

as advertências do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. CÁCERES, 24 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003986-17.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL DIAS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO RODRIGUES DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003986-17.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: CARLOS RAFAEL DIAS 

EXECUTADO: JOAO PAULO RODRIGUES DO NASCIMENTO Vistos, etc. 

Cite-se a parte executada para que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o 

pagamento da dívida exequenda. Fixo os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento), ao qual será reduzido pela metade em caso de 

pagamento integral do débito. Não sendo efetuado o pagamento no prazo 

citado, o Sr. Oficial de Justiça, munido da segunda via do mandado, 

deverá proceder a imediata penhora de bens e a sua avaliação, 

lavrando–se o respectivo auto e de tais atos intimará, na mesma 

oportunidade, a parte executada. Caso a penhora seja negativa, intime-se 

a parte exequente a se manifestar no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. 

CÁCERES, 24 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005971-55.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SARAH ARGENTI ALVARENGA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE GOMES ALVARENGA OAB - MT0016658A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE ANALISES CLINICAS - AMAC 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005971-55.2017.8.11.0006. REQUERENTE: SARAH ARGENTI 

ALVARENGA - EPP REQUERIDO: ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE 

ANALISES CLINICAS - AMAC Vistos, etc. Verifica-se no AR juntado no ID 

14070156 que não foi possível citar/intimar a Requerida, em razão da 

mudança de endereço informado nos autos. Tendo em vista que a 

Requerente apresentou novo endereço na manifestação de ID 14135075, 

designe-se uma nova data para a realização da audiência de conciliação. 

Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e formas legais. 

Intime-se a parte Requerente, com as advertências do art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 24 de outubro 
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de 2018.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011559-26.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANALU RAMSAY CAIXETA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYANA RAMSAY ANTUNES FIGUEIRO OAB - MT0015328A 

(ADVOGADO(A))

RODOLFO RUIZ PEIXOTO OAB - MT0015869A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT0003844A (ADVOGADO(A))

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO(A))

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011559-26.2014.8.11.0006. EXEQUENTE: ANALU RAMSAY CAIXETA 

EXECUTADO: AVIANCA Vistos, etc. Intime-se a Exequente, para no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar nos autos acerca do documento de 

comprovação retro ou requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento do processo. Cumpra-se. CÁCERES, 24 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011424-77.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DULCENIR DA SILVA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011424-77.2015.8.11.0006. REQUERENTE: DULCENIR DA SILVA NUNES 

REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Para a análise do pedido de Justiça 

Gratuita formulado pelo recorrente, deverá o(a) recorrente, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresentar declaração de hipossuficiência atualizada ou 

outro documento que comprove que o recolhimento do preparo prejudicará 

seu sustento próprio ou de sua família, haja vista que a gratuidade de 

justiça é automática somente em primeira instancia. Intime-se. CÁCERES, 

24 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010437-41.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DULCELENA HENRIQUE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010437-41.2015.8.11.0006. REQUERENTE: DULCELENA HENRIQUE 

AZEVEDO REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Para a análise do pedido de 

Justiça Gratuita formulado pelo recorrente, deverá o(a) recorrente, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar declaração de hipossuficiência 

atualizada ou outro documento que comprove que o recolhimento do 

preparo prejudicará seu sustento próprio ou de sua família, haja vista que 

a gratuidade de justiça é automática somente em primeira instancia. 

Intime-se. CÁCERES, 25 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000148-66.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE APARECIDA GONCALVES FRIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGDA ALESSANDRA EGERT NAFAL DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000148-66.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ADELAIDE APARECIDA 

GONCALVES FRIAS REQUERIDO: MAGDA ALESSANDRA EGERT NAFAL 

DE CARVALHO Vistos, etc. Não há que se falar em embargos de 

declaração, pois não foi proferido nenhum ato decisório a ser combatido. 

Com relação ao pedido de id. 13730085 e documento de id. 13730171, 

vislumbra-se de que a requerida informa que possui dívida com a 

requerente, contudo não há elementos de que a promovida tem 

conhecimento da presente demanda, como também da audiência realizada 

no id. 14019341. Isto posto, intime-se a parte requerente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, forneça o atual endereço da requerida. 

Aportando a localização, proceda a secretaria da vara com o 

agendamento de nova audiência de conciliação. Decorrido o prazo ou 

havendo qualquer tipo de requerimento, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 

22 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006358-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE DO CARMO GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O ADVOGADO DA REQUERENTE PARA SE MANIFESTAR NOS 

AUTOS COM RELAÇÃO AOS DOCUMENTOS JUNTADOS NOS ID RETRO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010643-21.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D M DE SOUZA LARA MOVEIS E UTILIDADES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILZABETH CURVO RAMOS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX 

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

YAMAMURA DE OLIVEIRA PROCESSO n. 8010643-21.2016.8.11.0006 

Valor da causa: $2,055.84 ESPÉCIE: [DIREITO CIVIL, NOTA PROMISSÓRIA, 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: D M DE SOUZA LARA MOVEIS 

E UTILIDADES - ME Endereço: Avenida RUA FREI AMBROSIO, 38, CENTRO, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: NILZABETH 

CURVO RAMOS Endereço: Rua NOSSA SENHORA DAS DORES, S/N, 

SANTA IZABEL, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para MANIFESTAR sobre a certidão do 

Oficial de Justiça no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

CÁCERES, 26 de outubro de 2018. Elielze Marques do Amaral Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 
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integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002839-24.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS QUERINO PEIXOTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX 

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

YAMAMURA DE OLIVEIRA PROCESSO n. 1002839-24.2016.8.11.0006 

Valor da causa: $10,649.17 ESPÉCIE: [RESCISÃO DO CONTRATO E 

DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JONAS QUERINO PEIXOTO Endereço: 

Rua dos Engenheiros, 66, Junco, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BMG Endereço: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA 

LIMA, 3477, - DE 3253 AO FIM - LADO ÍMPAR, ITAIM BIBI, SÃO PAULO - SP 

- CEP: 04538-133 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, acima qualificado, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

28/01/2019 Hora: 17:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as 

partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores 

Públicos, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. CÁCERES, 26 de outubro 

de 2018. Elielze M. do Amaral Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005161-80.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MISLENE COSTA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Senhor(a) Advogado do(a) EXEQUENTE FINALIDADE: Intimação de Vossa 

Senhoria para MANIFESTAR acerca da certidão do Oficial de Justiça, no 

prazo de 10(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011455-34.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT0006514A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER S/A (REQUERIDO)

LUXTRAVEL TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO(A))

 

MANIFESTE EM 5 DIAS O RECLAMANTE ACERCA DA CERTIDÃO RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005474-41.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN ALMEIDA PEIXOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhores Advogados das 

partes, FINALIDADE: Intimação de Vossas Senhorias para comparecerem 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 11/12/2018 17:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhados 

de vossos clientes independentemente de intimação pessoal sob pena de 

contumácia/revelia.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005163-50.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIELY MARIA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABEL CRISTINA CARESSATO GATTASS OAB - 858.655.671-87 

(PROCURADOR)

BENEDITA IVONE ADORNO OAB - MT0006391A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1005163-50.2017.8.11.0006. REQUERENTE: JOCIELY MARIA MENDES 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Presentes os requisitos 

de admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a parte recorrida já 

apresentou as contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal Única com as nossas homenagens. Cumpra-se. CÁCERES, 25 de 

outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006068-21.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO KLEIN DIAS OAB - MT0017559A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006068-21.2018.8.11.0006. REQUERENTE: SAMUEL DOS SANTOS 
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REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos, etc. Em síntese, alega a 

Requerente que, ao tentar realizar compras a prazo no comércio local, 

teve a linha de crédito negado, devido a Requerida ter inscrito seu nome 

no rol dos inadimplentes. Aduz ainda, não ter realizado nenhum negócio 

jurídico com a referida empresa. Com isto, recorreu ao judiciário, 

postulando em sede de tutela de urgência a exclusão de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. É o que merece relato. Quanto à tutela de 

urgência, é caso de indeferimento da medida. O deferimento da tutela de 

urgência “inaudita altera pars” pressupõe a coexistência dos requisitos da 

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

processo, de modo a não violar o contraditório, a ampla defesa e a 

igualdade entre as partes. Compulsando os autos, verifica-se a ausência 

do fumus boni iuris, pois os fatos narrados na inicial e o direito reclamado 

dependem de dilação probatória, tendo em vista a impossibilidade de se 

aferir, neste momento, a existência ou não de negócio jurídico firmado 

entre as partes. Dessa forma, não estando demonstrado nos autos os 

requisitos autorizadores da tutela pleiteada, o indeferimento é medida que 

se impõe. Isto posto, INDEFIRO o pedido postulado a título de tutela de 

urgência. Recebo a petição inicial, eis que preenche os requisitos legais 

previstos no art. 319 e não incide em nenhum dos defeitos do art. 330 do 

CPC. Cite-se a Requerida para que, caso queira, conteste presente a 

ação. Anote-se, outrossim, que o fato narrado na petição inicial deriva de 

relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 

6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 

373, inc. II, do C.P.C., inverte-se o ônus da prova em favor da Requerente, 

devendo a Requerida apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da mesma, nos termos 

requeridos na inicial. Intimem-se as partes da presente decisão, bem como 

da audiência designada nos autos. Cumpra-se. CÁCERES, 26 de outubro 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005674-48.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO ALMEIDA PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1005674-48.2017.8.11.0006. REQUERENTE: APARECIDO ALMEIDA PAULA 

REQUERIDO: BANCO BMG Vistos, etc. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a parte recorrida já 

apresentou as contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal Única com as nossas homenagens. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de 

outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012013-35.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSA SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8012013-35.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ANA ROSA SANTIAGO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se 

haver erro material na sentença de id. 11276970 no tocante às custas. 

Isto posto, nos termos do art. 494, I, do CPC, altere-se a sentença acima 

mencionada, excluindo do corpo de seu texto o parágrafo abaixo 

transcrito: "Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95". No mais, permanece 

inalterada. Restitua-se o prazo recursal. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

CÁCERES, 22 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000655-61.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIANE REGINA DOURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000655-61.2017.8.11.0006. REQUERENTE: GLAUCIANE REGINA 

DOURADO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONICA DATA 

S.A. Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se haver erro material na 

sentença de id. 12063090 no tocante às custas. Isto posto, nos termos do 

art. 494, I, do CPC, altere-se a sentença mencionada, excluindo de seu 

texto o parágrafo abaixo: "Deixo de condenar em custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95". 

No mais permanece inalterada. Restitua-se o prazo recursal. Intimem-se as 

partes. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003447-22.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IVANKLEY LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO OAB - SC17458 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1003447-22.2016.8.11.0006. REQUERENTE: IVANKLEY LUIZ DA SILVA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se haver erro material na 

sentença de id. 11110096 no tocante às custas. Isto posto, nos termos do 

art. 494, I, do CPC, altere-se a sentença mencionada, excluindo de seu 

texto o parágrafo abaixo: "Deixo de condenar em custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95". 

No mais permanece inalterada. Restitua-se o prazo recursal. Intimem-se as 

partes. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003304-33.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOTSEMANY BAYRON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))
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DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1003304-33.2016.8.11.0006. REQUERENTE: JOTSEMANY BAYRON DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Compulsando os autos, 

verifica-se haver erro material na sentença de id. 11114226 no tocante às 

custas. Isto posto, nos termos do art. 494, I, do CPC, altere-se a sentença 

mencionada, excluindo de seu texto o parágrafo abaixo: "Deixo de 

condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95". No mais permanece inalterada. 

Restitua-se o prazo recursal. Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 

22 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004002-05.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILTON FRANCISCO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1004002-05.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ADEMILTON FRANCISCO DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 

Inconformada com a sentença, a parte requerente interpôs recurso. 

Instada a comprovar sua atual hipossuficiência financeira, juntou 

declaração datada de 23/06/2017. Isto posto, tendo em vista o recorrente 

não ter comprovado ser hipossuficiente, não se recebe o recurso de id. 

12675059, ante a sua deserção. Arquivem-se os autos. Intimem-se as 

partes. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005766-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS PAULO VIANA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1005766-26.2017.8.11.0006. REQUERENTE: LUIS PAULO VIANA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Compulsando os autos, 

verifica-se haver erro material na sentença de id. 12736940 no tocante às 

custas. Isto posto, nos termos do art. 494, I, do CPC, altere-se a sentença 

mencionada, excluindo de seu texto o parágrafo abaixo: "Deixo de 

condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95". No mais permanece inalterada. 

Restitua-se o prazo recursal. Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 

22 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010898-76.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL JOSE DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010898-76.2016.8.11.0006. REQUERENTE: MIGUEL JOSE DE CARVALHO 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que o atual patrono da 

parte requerida não foi intimado da sentença de id. 9181138. Isto posto, 

restitua-se o prazo recursal à requerida. Inconformada com a sentença, a 

parte requerente interpôs recurso. Instado a comprovar sua atual 

hipossuficiência financeira, o recorrente quedou-se inerte. Sendo assim, 

não se recebe o recurso de id. 12190248, ante a sua deserção. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011384-32.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011384-32.2014.8.11.0006. REQUERENTE: DIRCE RODRIGUES DA SILVA 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, etc. 

Proferida sentença, a parte requerente interpôs recurso inominado. 

Instada a comprovar seu estado atual de hipossuficiência ou o 

recolhimento do preparo recursal, a parte recorrente deixou transcorrer o 

prazo. Vieram os autos conclusos. É o breve relato. Passa-se a decidir. 

Conforme se depreende nos autos, verifica-se que a parte recorrente 

quedou-se inerte quando intimada a comprovar que encontra-se 

hipossuficiente, como tampouco efetuou o preparo recursal. Isto posto, 

este juízo não recebe o recurso interposto, ante a sua deserção. 

Arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 21 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011386-02.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR SILVANO MATIAS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011386-02.2014.8.11.0006. REQUERENTE: GILMAR SILVANO MATIAS 

GONCALVES REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos, etc. Proferida sentença, a parte requerente interpôs recurso 

inominado. Instada a comprovar seu estado atual de hipossuficiência ou o 

recolhimento do preparo recursal, a parte recorrente deixou transcorrer o 
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prazo. Vieram os autos conclusos. É o breve relato. Passa-se a decidir. 

Conforme se depreende nos autos, verifica-se que a parte recorrente 

quedou-se inerte quando intimada a comprovar que encontra-se 

hipossuficiente, como tampouco efetuou o preparo recursal. Isto posto, 

este juízo não recebe o recurso interposto, ante a sua deserção. 

Arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 21 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010663-80.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS SANTOS ROQUE DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUNICO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010663-80.2014.8.11.0006. REQUERENTE: ANDRE LUIS SANTOS ROQUE 

DE JESUS REQUERIDO: TUNICO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

Vistos, etc. Presentes os requisitos de admissibilidade, recebe-se o 

recurso somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 

9.099/95. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou as 

contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma Recursal Única com 

as nossas homenagens. Cumpra-se. CÁCERES, 23 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006048-30.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS SEVERINO GAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT0005239A (ADVOGADO(A))

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006048-30.2018.8.11.0006. REQUERENTE: RUBENS SEVERINO GAMA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Em síntese, o Requerente alega que em meados do ano de 

2003 firmou com a Requerida um “Instrumento de Contrato de Eletrificação 

Rural e outras Avenças”, tendo por finalidade a instalação de eletrificação 

em seu sítio, localizado na comunidade Barranqueira. Relata ainda, que a 

Requerida cobrou um valor pela execução dos serviços, o que o 

Requerente entende ser de responsabilidade da própria Requerida, motivo 

pelo qual volve ao judiciário para ver seus direitos respeitados. Deste 

modo, requer a tutela de urgência de exibição de documento, consistente 

em determinar à Requerida que apresente nos autos o Instrumento de 

Contrato de Eletrificação Rural e outras Avenças (ou com nome similar), 

bem como os demais documentos firmados por ocasião da construção da 

construção da Rede de Eletrificação Rural. No mérito, requer seja 

declarada Vieram-me os autos conclusos. É o necessário. Os fatos 

narrados na inicial, bem como os documentos a ela acostados não 

permitem, nesta fase inicial, a conclusão da existência de elementos que 

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

resultado útil do processo, a justificar a concessão de antecipação de 

tutela liminarmente, posto que esta não se mostra ser a via adequada para 

a pretensão almejada, existindo outros caminhos a serem perseguidos. 

Verifica-se que a pretensão do pedido de liminar se confunde com o 

mérito Desse modo, indefiro, por ora, o pedido de liminar pretendido. No 

mais, designe-se audiência de tentativa de conciliação e aguarde-se a 

realização da mesma. Na data da audiência, caso não haja acordo, a parte 

reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos termos do 

Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos 

da LJE). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 23 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006594-22.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA FIALHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REQUERIDO)

CAIXA CAPITALIZACAO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006594-22.2017.8.11.0006. REQUERENTE: KELLY CRISTINA FIALHO DOS 

SANTOS REQUERIDO: CAIXA SEGURADORA S/A, CAIXA 

CAPITALIZACAO S/A Vistos, etc. Em síntese, o Requerente alega que na 

data de 27/07/2015 firmou contrato com as Requeridas, denominado Plano 

“Caixa Seguro Amparo”, o qual dispunha de “Serviço de assistência 

funeral, indenização por morte acidental e direito a concorrer a um sorteio 

de premio mensal no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo válido 

pelo período de 1 (um) ano, mediante pagamento de parcela única no valor 

de R$ 30,00 (trinta reais). Firmado o contrato, mediante a apólice n. 

103700924991, a Requerente procurou um representante da Requerida, 

visando conferir o sorteio, ocasião em que lhe foi informado que seu nome 

não integrava a lista de participantes do sorteio, posto que sua apólice 

havia sido cancelada por falta de pagamento. Deste modo, requer a tutela 

de urgência para obrigar a Requerida a validar o pagamento realizado pela 

Requerente, bem como incluir a apólice do Requerente nos sorteios do 

prêmio mensal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). No mérito, requer seja a 

condenação da Requerida ao pagamento de danos morais. Os autos 

vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. A 

princípio, há de se receber a inicial, eis que preenche os requisitos legais 

previstos no art. 319 e não incide em nenhum dos defeitos do art. 330 do 

CPC. Quanto à tutela de urgência, é caso de indeferimento da liminar. O 

deferimento da tutela de urgência “inaudita altera pars” pressupõe a 

coexistência dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, de modo a não violar o 

contraditório, a ampla defesa e a igualdade entre as partes. O Requerente 

pretende o deferimento de liminar para que a Requerida proceda a 

validação do pagamento, e ainda, que inclua à apólice n. 103700924991 

nos sorteios mensais. Em que pese os argumentos trazidos e documentos 

acostados, estes não permitem, nesta fase inicial, a conclusão da 

existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a justificar a 

concessão de antecipação de tutela liminarmente Ademais, a apólice do 

Requerente teve sua suposto período de validade entre os anos de 2015 e 

2016, tendo decorrido desde então mais de 02 (dois ) anos. Outrossim, os 

fatos narrados na inicial e o direito reclamado dependem de dilação 

probatória. Dessa forma, não estando demonstrado nos autos os 

requisitos autorizadores da tutela pleiteada, o indeferimento é medida que 

se impõe. Desse modo, indefiro, por ora, o pedido de liminar pretendido. No 

mais, aguarde-se a realização de audiência de conciliação designada nos 

autos. Na data da audiência, caso não haja acordo, a parte reclamada tem 

o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar sua 

contestação, sob pena de revelia, nos termos do Enunciado n. 11 da 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e 

Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos da LJE). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 23 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010094-11.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID ALEXANDER DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010094-11.2016.8.11.0006. REQUERENTE: DEIVID ALEXANDER DE LIMA 

REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte Recorrida para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresente as contrarrazões. Após, remetam-se 

os autos à Egrégia Turma Recursal Única com as nossas homenagens. 

Cumpra-se. CÁCERES, 24 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003993-09.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROBERTO CRUZ OAB - MT24328/O-O (ADVOGADO(A))

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1003993-09.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: KLEBER DE SOUZA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Ação 

de Execução em desfavor do Estado de Mato Grosso. Instada a se 

manifestar a Fazenda Pública deixou decorrer o prazo sem manifestação. 

Assim, HOMOLOGO o calculo apresentado no valor de R$ 8.965,10 (oito 

mil novecentos e sessenta e cinco reais e dez centavos). Proceda a 

Secretaria da Vara com o disposto no Provimento 11/2017-CM. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 24 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011579-80.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS CRESTANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO OAB - MT0008171A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011579-80.2015.8.11.0006. REQUERENTE: MAURO LUIS CRESTANI 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos, etc. Tendo em vista que a 

parte recorrida já apresentou as contrarrazões, remetam-se os autos à 

Egrégia Turma Recursal Única com as nossas homenagens. Cumpra-se. 

CÁCERES, 24 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006192-38.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA DE JESUS GOMES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006192-38.2017.8.11.0006. REQUERENTE: CLAUDINEIA DE JESUS 

GOMES FERREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Presentes os 

requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a 

parte recorrida já apresentou as contrarrazões, remetam-se os autos à 

Egrégia Turma Recursal Única com as nossas homenagens. Cumpra-se. 

CÁCERES, 24 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006083-87.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO(A))

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT0005239A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006083-87.2018.8.11.0006. REQUERENTE: FRANCISCO RAIMUNDO DE 

SOUZA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Em síntese, o Requerente alega que em meados 

do ano de 2003 firmou com a Requerida um “Instrumento de Contrato de 

Eletrificação Rural e outras Avenças”, tendo por finalidade a instalação de 

eletrificação em seu sítio, localizado na comunidade Barranqueira. Relata 

ainda, que a Requerida cobrou um valor pela execução dos serviços, o 

que o Requerente entende ser de responsabilidade da própria Requerida, 

motivo pelo qual volve ao judiciário para ver seus direitos respeitados. 

Deste modo, requer a tutela de urgência de exibição de documento, 

consistente em determinar à Requerida que apresente nos autos o 

Instrumento de Contrato de Eletrificação Rural e outras Avenças (ou com 

nome similar), bem como os demais documentos firmados por ocasião da 

construção da construção da Rede de Eletrificação Rural. No mérito, 

requer seja declarada a ilegalidade da cobrança de todos os valores 

anteriormente pagos para a construção de Rede de Eletrificação Rural no 

sítio do Requerente, condenação da Ré em restituir em dobro os valores 

pagos indevidamente, bem como ao pagamento de indenização a título de 

danos morais. Vieram-me os autos conclusos. É o necessário. Os fatos 

narrados na inicial, bem como os documentos a ela acostados não 

permitem, nesta fase inicial, a conclusão da existência de elementos que 

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

resultado útil do processo, a justificar a concessão de antecipação de 

tutela liminarmente, posto que esta não se mostra ser a via adequada para 

a pretensão almejada, existindo outros caminhos a serem perseguidos. 

Verifica-se que a pretensão do pedido de liminar se confunde com o 

mérito Desse modo, indefiro, por ora, o pedido de liminar pretendido. No 

mais, designe-se audiência de tentativa de conciliação e aguarde-se a 

realização da mesma. Na data da audiência, caso não haja acordo, a parte 

reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos termos do 

Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos 

da LJE). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 24 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005556-38.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS CAVALANTE NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1005556-38.2018.8.11.0006. REQUERENTE: LUIZ CARLOS CAVALANTE 

NETO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Em síntese, o Requerente alega ser locador de 

um imóvel, no qual faz uso de energia elétrica fornecida pela Requerida, 

através da Unidade Consumidora n. 6/437572-1. Relata que no mês de 

agosto de 2018 recebeu uma correspondência da empresa Requerida, 

dando-lhe ciência de que havia sido realizada uma inspeção na instalação 

elétrica de sua residência, na qual constataram anormalidades que 

levaram a faturamento inferior ao correto nos meses de março, abril e 

maio do corrente ano de 2018, apurando-se a título de diferença o valor de 

R$ 831,98 (oitocentos e trinta e um reais e noventa e oito centavos). 

Afirma ainda o Requerente, que tais anormalidades são apontadas como 

de ordem técnica, bem como que a aplicação desse valor superaria 

significativamente sua média mensal de consumo, tornando a ação e 

cobrança abusivas. A título de liminar o Requerente pede que seja 

determinada suspensão da cobrança do débito no valor de R$ 831,98 

(oitocentos e trinta e um reais e noventa e oito centavos), bem como que a 

Requerida se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica 

em razão da referida fatura/valor, até o julgamento da presente demanda. 

No mérito, requer seja julgada procedente, com o consequente 

cancelamento do débito em apresso, e ainda, sua devolução em dobro. É o 

necessário. Decido. Em princípio recebo a inicial, já que preenche os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nos 

defeitos do art. 330 do mesmo diploma legal. Pois bem. Reporto-me ao 

pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 do Código de 

Processo Civil. Versam os autos sobre o pedido liminar de obrigação de 

fazer consistente na abstenção por parte da Requerida em interromper o 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora n. 6/437572-1, 

bem como a suspensão do débito no valor de R$ 831,98 (oitocentos e 

trinta e um reais e noventa e oito centavos). Para tanto, exige a lei a 

conjugação dos seguintes requisitos para o deferimento da medida de 

urgência: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo, forte no art. 300, do 

Código de Processo Civil. É o caso de deferimento da liminar. Dos autos, 

há documentos indicadores da verossimilhança das alegações do 

Requerente, tanto em razão do da suposta inspeção ter sido realizada de 

forma unilateral, quando pelo fato das faturas questionadas pela 

Requerida estarem dentro da média de consumo da parte autora.. Assim, 

diante dos fatos narrados e documentos que acompanham a inicial, é 

possível o deferimento da liminar e medidas necessárias para cumprimento 

da mesma. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: 

DEFERIR A TUTELA ANTECIPADA para determinar a SUSPENSÃO do 

débito no valor de R$ 831,98 (oitocentos e trinta e um reais e noventa e 

oito centavos), bem como que a Requerida, ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., se abstenha de interromper o 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora n. 6/437572-1, 

em razão do débito supra citado; O não cumprimento do item “B” 

acarretará multa no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais); Anoto, outrossim, que o fato narrado na 

petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, 

entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a 

inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a 

critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova 

em favor do Requerente, devendo a Requerida apresentar prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, 

nos termos requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, 

nos termos e forma legais. Intimem-se a parte Requerente, com as 

advertências do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. CÁCERES, 24 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003577-75.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ETORE ZOCCOLI SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MARINHO DE ARAUJO OAB - MT10882/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1003577-75.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ETORE ZOCCOLI SOBRINHO 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Presentes os requisitos 

de admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a parte recorrida já 

apresentou as contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal Única com as nossas homenagens. Cumpra-se. CÁCERES, 25 de 

outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006153-41.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006153-41.2017.8.11.0006. REQUERENTE: LUIZ CARLOS DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a parte recorrida já 

apresentou as contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal Única com as nossas homenagens. Cumpra-se. CÁCERES, 25 de 

outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000556-91.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEY ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000556-91.2017.8.11.0006. REQUERENTE: SHIRLEY ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, etc. 

Presentes os requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso somente 

no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo em vista 

que a parte recorrida já apresentou as contrarrazões, remetam-se os 

autos à Egrégia Turma Recursal Única com as nossas homenagens. 

Cumpra-se. CÁCERES, 25 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005124-53.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANE FERNANDES CAIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1005124-53.2017.8.11.0006. REQUERENTE: SILVANE FERNANDES 

CAIRES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Proferida sentença, a parte 

requerente interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu estado 

atual de hipossuficiência ou o recolhimento do preparo recursal, a parte 

recorrente deixou transcorrer o prazo. Vieram os autos conclusos. É o 

breve relato. Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, 

verifica-se que a parte recorrente quedou-se inerte quando intimada a 

comprovar que encontra-se hipossuficiente, como tampouco efetuou o 

preparo recursal. Isto posto, este juízo não recebe o recurso interposto, 

ante a sua deserção. Arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 25 de 

outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007366-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1007366-82.2017.8.11.0006. REQUERENTE: DEMETRIO FRANCISCO DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a parte recorrida já 

apresentou as contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal Única com as nossas homenagens. Cumpra-se. CÁCERES, 25 de 

outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011009-60.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO HUPP DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011009-60.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ANTONIO HUPP DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Considerando que a parte Requerente 

comprovou sua atual hipossuficiência financeira, defere-se a esta os 

benefícios da justiça gratuita. Presentes os requisitos de admissibilidade, 

recebe-se o recurso de ambas as partes somente no efeito devolutivo, 

nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intimem-se as partes para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresentem as contrarrazões. Após, remetam-se 

os autos à Egrégia Turma Recursal Única com as nossas homenagens. 

Cumpra-se CÁCERES, 25 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010941-13.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ILMA APARECIDA RODRIGUES LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010941-13.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ILMA APARECIDA 

RODRIGUES LEITE REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Proferida sentença, 

ambas as partes interpuseram recurso inominado. Considerando que a 

parte Recorrente comprovou sua atual hipossuficiência financeira, 

defere-se a esta os benefícios da justiça gratuita. Presentes os requisitos 

de admissibilidade, recebem-se os recursos somente no efeito devolutivo, 

nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intimem-se as partes recorridas, 

para no prazo de 10 (dez) dias, apresentarem contrarrazões. Após, 

remetam-se os autos à Egrégia Turma Recursal Única com as nossas 

homenagens. Cumpra-se. CÁCERES, 25 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000770-48.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITA IVONE ADORNO OAB - MT0006391A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000770-48.2018.8.11.0006. REQUERENTE: PAULO VIEIRA DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Presentes os requisitos 

de admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a parte recorrida já 

apresentou as contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal Única com as nossas homenagens. Cumpra-se. CÁCERES, 25 de 

outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007966-06.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO LUIZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DE SOUZA OAB - MT0016559A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1007966-06.2017.8.11.0006. REQUERENTE: AGNALDO LUIZ DE SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Presentes os requisitos de admissibilidade, recebe-se o 

recurso somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 

9.099/95. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou as 

contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma Recursal Única com 

as nossas homenagens. Cumpra-se. CÁCERES, 25 de outubro de 2018.

1ª Vara Criminal
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 219558 Nr: 6830-88.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO KLEIN DIAS - 

OAB:17559

 Vistos etc,

Dê-se vistas ao Ministério Público pra aportar aos autos certidão de óbito 

do acusado, ante o teor de certidão de fls. 149.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 131788 Nr: 464-43.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARBES BALIEIRO DAMASCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RINALDO SOUZA FAUSTINO - 

OAB:22867/O

 Vistos etc,

Redesigno audiência em continuação para inquirição da testemunha 

faltante para o dia 16 de maio de 2019, às 14h00min.

 Expeça-se mandado de condução coercitiva da testemunha Elizabeth de 

Souza Lima Rocha, pois intimada deixou de comparecer ao ato 

processual. Intime-se a testemunha de defesa Dra. Fabiana Alvares 

Domiciano.

 Expeçam-se Cartas Precatórias para a inquirição das testemunhas 

Graciane de Jesus Souza, Whinter José da Silva Vilas Boas e Genessi 

Rodrigues da Silva para a Comarca de Mirassol D’Oeste e para a Comarca 

de Cajamar-SP para inquirição da testemunha Joyce Espinhos de Carvalho 

Rocha, conforme informação de fls. 197.

 O réu Jarbes Balieiro Damasceno sai devidamente intimado.

 Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 240920 Nr: 8563-55.2018.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALVINO CLEMENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO PIZZATTO GAMEIRO - 

OAB:22.323-MT, RICARDO AMBRÓSIO CURVO FILHO - OAB:22120/O

 Vistos etc,

I – A defesa apresentou Recurso em Sentido Estrito, o qual fora recebido 

à fl. 41.

II – Apresentadas as razões recursais (fls. 35/39), bem como as 

contrarrazões pelo Ministério Público (fls. 43/52), em observância ao Art. 

589 do Código de Processo Penal, SUSTENTO a decisão proferida durante 

o plantão judiciário de fls. 32/33.

III - Observadas as formalidades legais, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as cautelas de praxe.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 202044 Nr: 4704-02.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELESBÃO DOS PASSOS VELOZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Idário Pereira da Silva - 

OAB:21450/O

 Pelo exposto e tudo que os autos constam, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão punitiva do Estado manifesta na denúncia, e CONDENO o réu 

ELESBÃO DOS PASSOS VELOZO, vulgo “Budogue”, brasileiro, casado, 

guarda, RG 0360555-8/SSP/MT e CPF 303.824.321-34, natural de 

Cáceres/MT, nascido em 27/10/1962, filho de Fábio Magalhães Velozo e 

Ester Catarina dos Passos Velozo, com endereço na rua dos Jardineiros, 

nº 99, bairro Cavalhada II, Cáceres/MT, como incurso nas sanções do 

artigo 217-A c.c art. 71 (três vezes) do CP, com as implicações da Lei 

8.072/90, Art. 1º, VI..Passo a dosar a pena:

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 241348 Nr: 8787-90.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVAIL DA SILVA MONTEIRO, BRENDA 

AFONSO LOPES, WILTERS DE JESUS ORTIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 8787-90.2018.811.0006 – Id. 241348

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): DEVAIL DA SILVA MONTEIRO

BRENDA AFONSO LOPES

WILTERS DE JESUS ORTIZ

INTIMANDO: o Denunciado: Wilters de Jesus Ortiz, Cpf: 05187372173 

Filiação: Epifânio Ortiz e Maria Norlandia de Jesus, data de nascimento: 

13/11/1993, brasileiro(a), Endereço: atualmente em lugar incerto e não 

sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO acima qualificado, 

para tomar conhecimento da r. denúncia de fls. 04/06, que segue abaixo 

parcialmente transcrita, e INTIMAÇÃO para, no prazo de 10 (dez) dias, 

responder à acusação por escrito, por intermédio de advogado, conforme 

preceituam os artigos 396 e 396-A, do CPP.

DENÚNCIA: “(...) Consta nos autos que, na data de 19+ de julho de 2018, 

por volta das 21h45min, na Rua Riachuelo, nº. 1220, no bairro Cavalhada, 

neste município de Cáceres/MT, os denunciados BRENDA AFONSO 

LOPES, DEVAIL DA SILVA MONTEIRO e WILTER DE JESUS ORTIZ, 

conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo em 

conjunto e unidade de desígnios, tentaram subtrair, em proveito de todos, 

coisa alheira móvel, consistente em uma camionete, da marca Toyota 

Hilux, ano 2017/2017, placa QBG7157, pertencente à vítima Guilherme 

José Mancuso, sendo que, para tanto, empreenderam violência exercida 

por disparos de arma de fogo, os quais foram a causa efetiva da morte da 

vítima, conforme Laudo de Exame de Corpo de Delito (...). Diante do 

exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia BRENDA AFONSO LOPES, 

DEVAIL DA SILVA MONTEIRO e WILTER DE JESUS ORTIZ, como incursos 

no artigo 157, § 3º, inciso II, c/c artigo 61, inciso II, alínea “c”, ambos do 

Código Penal, aplicando-se as disposições da Lei 8.072/90. (...).”

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos etc. Diante da cota ministerial retro, 

determino a citação via editalícia do acusado WILTER DE JESUS ORTIZ nos 

moldes do art. 361 do Código de Processo Penal. Ás providências. 

Cumpra-se.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 

25 de outubro de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 237637 Nr: 6377-59.2018.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PRAZO: 15 DIAS

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036829/10/2018 Página 171 de 998



AUTOS Nº 6377-59.2018.811.0006 – Id. 237637

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): DHIONI CHARLES BRITO DOS SANTOS

INTIMANDO: Vítima: Anacilda Oliveira Vieira, Cpf: 00771197110, Rg: 

13233475 SSP MT Filiação: Nadir Vieira e Maria Aparecida de Oliveira 

Vieira, data de nascimento: 27/04/1984, brasileiro(a), natural de Jauru-MT, 

convivente, enfermeira, Endereço: Rua dos Vilelas, nº 202, Bairro Jardim 

do Trevo, Cáceres-MT.

FINALIDADE: INTIMAR A VÍTIMA acima qualificada, de que fora 

INDEFERIDO seu pedido de Medidas Protetivas, conforme decisão abaixo 

transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos etc. Em consonância com a cota ministerial 

retro, INDEFIRO o pedido de medidas protetivas de urgência em favor de 

ANACILDA OLIVEIRA VIEIRA e via de consequência o arquivamento do 

presente feito. Intime-se vítima da presente decisum. Após, arquive-se 

com as baixas e anotações de praxe. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 

25 de outubro de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 232223 Nr: 2550-40.2018.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSVDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 2550-40.2018.811.0006

 ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): JONAS SOUZA VIEIRA DO NASCIMENTO

INTIMANDO: Autor do fato: Jonas Souza Vieira do Nascimento Filiação: 

Fabio Vieira do Nascimento e Eliane Souza Pereira, brasileiro(a), , 

Endereço: Atualmente em lugar incerto e não sabido.

Vítima: Nancy Carvalho Ribeiro, Cpf: 06714899173, Rg: 25870017 SSP MT 

Filiação: Agildo Alves Ribeiro e Sebastiana Maria Gomes Ribeiro, data de 

nascimento: 18/09/1999, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, casado(a), 

autônoma, Endereço: Atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: Intimar o autor do fato e a vítima, acima qualificados, de que 

foram revogadas as MEDIDAS PROTETIVAS anteriormente deferidas, 

conforme decisão abaixo transcrita:

DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc. Em consonância com o parecer 

ministerial retro, REVOGO as medidas protetivas deferidas em favor da 

vítima, vez que esta manifestou o desejo de retirá-las. Após, arquive-se a 

presente medida protetiva, com as baixas e anotações de praxe. Intime-se 

a todos. Notifique-se o Ministério Público. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 

25 de outubro de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a)

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 61283 Nr: 7588-53.2006.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEL ALVES GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ OVELAR - OAB:8.342

 Visto.

Trata-se de execução penal movida em desfavor de Eliel Alves Garcia, o 

qual foi condenado a pena total de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de 

reclusão e 116 (cento e dezesseis) dias-multa.

Instada a se manifestar, a representante do Ministério Público pugnou pela 

extinção da punibilidade ante o cumprimento da reprimenda (fls. 320).

Assim sendo, vieram os presentes autos conclusos.

É o breve relatório.

Decido.

Analisando os presentes autos, verifico que o recuperando cumpriu 

integralmente a pena que fora imposta, conforme constata-se dos autos.

Isto Posto, com fundamento no art. 66. inciso II, da Lei 7.210/84, declaro 

extinta a execução por cumprimento integral da pena de Eliel Alves Garcia, 

incluindo-se a pena de multa, atento ao que foi decidido no RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.519.777 - SP (2015/0053944-1).

Publique-se, registre-se, intime-se e cumpra-se, expedindo-se os ofícios 

necessários à comunicação de baixa e do arquivamento oportuno.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 97886 Nr: 2956-42.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI FERNANDES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT

 Visto.

Trata-se de execução penal movida em desfavor de Claudinei Fernandes 

Pereira, o qual foi condenado a pena total de 04 (quatro) anos, 10 (dez) 

meses e 10 (dez) dias de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) 

dias-multa.

Instada a se manifestar, a representante do Ministério Público pugnou pela 

extinção da punibilidade ante o cumprimento da reprimenda (fls. 240).

Assim sendo, vieram os presentes autos conclusos.

É o breve relatório.

Decido.

Analisando os presentes autos, verifico que o recuperando cumpriu 

integralmente a pena que fora imposta, conforme constata-se dos autos.

Isto Posto, com fundamento no art. 66. inciso II, da Lei 7.210/84, declaro 

extinta a execução por cumprimento integral da pena de Claudinei 

Fernandes Pereira, incluindo-se a pena de multa, atento ao que foi 

decidido no RECURSO ESPECIAL Nº 1.519.777 - SP (2015/0053944-1).

Publique-se, registre-se, intime-se e cumpra-se, expedindo-se os ofícios 

necessários à comunicação de baixa e do arquivamento oportuno.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 153865 Nr: 1219-96.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCY ROSA DA SILVA - 

OAB:2613

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

PAD anexado às fls.528/538 no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 100777 Nr: 5870-79.2010.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUDITH MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANSELMO DA COSTA 

PRADO - OAB:8.486, KLEBER SOUZA SILVA - OAB:8002 MT

 Processo nº 5870-79.2010.811.0006 – Código 100777

Vistos.

Judith Maria da Silva, qualificada nos autos, foi denunciada pelo Ministério 

Público, em 01/02/2016, em razão de ter supostamente praticado a 
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infração penal prevista no art. 12, caput, da Lei 10.826/2003.

Em 08/07/2015, a denunciada obteve a suspensão condicional do 

processo pelo prazo de 02 (dois) anos, conforme previsto no artigo 89 da 

Lei nº 9.099/95, (fls. 253).

Às fls. 295, o Ministério Público manifestou-se pela extinção da 

punibilidade do réu.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

Decido.

Analisando os autos, verifico que deve ser extinta a punibilidade da 

acusada, uma vez que transcorreu o prazo de suspensão do processo 

sem que houvesse sua revogação, terminando em data de 09/07/2017.

Tendo em vista que a ré cumpriu todas as condições impostas em sede de 

suspensão condicional do processo, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE 

de Judith Maria da Silva em virtude do decurso do período de prova do 

“sursis” processual sem revogação, nos termos do artigo 89, § 5º da Lei 

9.099/95.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 186597 Nr: 6138-60.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILUCIA PENHA MENDES SEBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON SILVA DE CAMARGO - 

OAB:2054/O

 Processo nº 6138-60.2015.811.0006 – Código 186597

Vistos.

Marilucia Penha Mendes Seba, qualificada nos autos, foi denunciada pelo 

Ministério Público, em 01/02/2016, em razão de ter supostamente praticado 

a infração penal prevista no art. 306, caput, da Lei 9.503/1997.

Em 27/09/2016, a denunciada obteve a suspensão condicional do 

processo pelo prazo de 02 (dois) anos, conforme previsto no artigo 89 da 

Lei nº 9.099/95, (fls. 67).

Às fls. 74 o Ministério Público manifestou-se pela extinção da punibilidade 

do réu.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

Decido.

Analisando os autos, verifico que deve ser extinta a punibilidade da 

acusada, uma vez que transcorreu o prazo de suspensão do processo 

sem que houvesse sua revogação, terminando em data de 28/09/2018.

Tendo em vista que a ré cumpriu todas as condições impostas em sede de 

suspensão condicional do processo, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE 

de Marilucia Penha Mendes Seba em virtude do decurso do período de 

prova do “sursis” processual sem revogação, nos termos do artigo 89, § 

5º da Lei 9.099/95.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 90868 Nr: 6035-63.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAYTON DIEGO ROCHA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS MARC SOARES DA 

SILVA - OAB:19804/MT

 Processo n° 6035-63.2009.811.0006 – Cód.90868

Visto.

Trata-se de execução penal movida em desfavor de Clayton Diego Rocha 

Garcia, o qual foi condenado a pena total de 09 (nove) anos e 11 (onze) 

meses de reclusão e multa de 1.516 (um mil quinhentos e dezesseis) 

dias-multa.

Aportou às fls. 182, certidão informando que o recuperando cumpriu 

integralmente a reprimenda que lhe fora imposta.

Instada a se manifestar, a i. representante do Ministério Público pugnou 

pela extinção da punibilidade ante o cumprimento da reprimenda (fls. 183).

Assim sendo, vieram os presentes autos conclusos.

É o breve relatório.

Decido.

Analisando os presentes autos, verifico que o recuperando cumpriu 

integralmente a pena que fora imposta, conforme constata-se dos autos.

Isto Posto, com fundamento no art. 66. inciso II, da Lei 7.210/84, declaro 

extinta a execução por cumprimento integral da pena de Clayton Diego 

Rocha Garcia, incluindo-se a pena de multa, atento ao que foi decidido no 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.519.777 - SP (2015/0053944-1).

Publique-se, registre-se, intime-se e cumpra-se, expedindo-se os ofícios 

necessários à comunicação de baixa e do arquivamento oportuno.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 67612 Nr: 5074-93.2007.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO DE SOUZA VALENTIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT, ANNE CHRISTINNE DE L. V. C. ALVES - OAB:OAB/MT 

5.793

 Processo nº 5074-93.2007.811.0006 – Código 67612

Visto etc.

Fábio de Souza Valentim, qualificado nos autos, foi denunciado pelo 

Ministério Público, em 23/02/2011, em razão de ter supostamente praticado 

a infração penal prevista no art. 121, §2, inciso II, c.c art. 14, inciso II, do 

Código Penal.

Em data de 23/11/2015, o denunciado teve a conduta tipificada na inicial 

acusatória desclassificada para o delito previsto no art. 129, §1°, inciso I, 

do Código Penal.

Em 15/09/2016, o denunciado obteve a suspensão condicional do 

processo pelo prazo de 02 (dois) anos, conforme previsto no artigo 89 da 

Lei nº 9.099/95, (fls. 211).

Às fls. 224, o Ministério Público manifestou-se pela extinção da 

punibilidade do réu.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

Decido.

Analisando os autos, verifico que deve ser extinta a punibilidade do 

acusado, uma vez que transcorreu o prazo de suspensão do processo 

sem que houvesse sua revogação, terminando em data de 16/09/2018.

Tendo em vista que o réu cumpriu todas as condições impostas em sede 

de suspensão condicional do processo, DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE de Fábio de Souza Valentim em virtude do decurso do 

período de prova do “sursis” processual sem revogação, nos termos do 

artigo 89, § 5º da Lei 9.099/95.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 170025 Nr: 6270-54.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO JOSÉ GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASPAR SCHMIDT - OAB:6175

 Processo nº 6270-54.2014.811.0006 – Código 170025

Vistos.

Sebastião José Gomes, qualificado nos autos, foi denunciado pelo 

Ministério Público, em 07/08/2014, em razão de ter supostamente praticado 

a infração penal prevista no art. 180, caput, do Código Penal.

Em 20/09/2016, o denunciado obteve a suspensão condicional do 

processo pelo prazo de 02 (dois) anos, conforme previsto no artigo 89 da 

Lei nº 9.099/95, (fls. 72).

Às fls. 82, o Ministério Público manifestou-se pela extinção da punibilidade 

do réu.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.
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Decido.

Analisando os autos, verifico que deve ser extinta a punibilidade do 

acusado, uma vez que transcorreu o prazo de suspensão do processo 

sem que houvesse sua revogação, terminando em data de 21/09/2018.

Tendo em vista que o réu cumpriu todas as condições impostas em sede 

de suspensão condicional do processo, DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE de Sebastião José Gomes em virtude do decurso do período 

de prova do “sursis” processual sem revogação, nos termos do artigo 89, 

§ 5º da Lei 9.099/95.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 189347 Nr: 7828-27.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON PEREIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE TELES 

TOUROUNOGLOU - OAB:20738/B MT

 Processo nº 7828-27.2015.811.0006 – Código 189347

Vistos.

Wanderson Pereira Dias, qualificado nos autos, foi denunciado pelo 

Ministério Público, em 01/05/2015, em razão de ter supostamente praticado 

a infração penal prevista no art. 306, caput, da Lei 9.503/1997.

Em 29/06/2016, o denunciado obteve a suspensão condicional do 

processo pelo prazo de 02 (dois) anos, conforme previsto no artigo 89 da 

Lei nº 9.099/95, (fls. 86).

Às fls. 103, o Ministério Público manifestou-se pela extinção da 

punibilidade do réu.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

Decido.

Analisando os autos, verifico que deve ser extinta a punibilidade do 

acusado, uma vez que transcorreu o prazo de suspensão do processo 

sem que houvesse sua revogação, terminando em data de 30/06/2018.

Tendo em vista que o réu cumpriu todas as condições impostas em sede 

de suspensão condicional do processo, DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE de Wanderson Pereira Dias em virtude do decurso do 

período de prova do “sursis” processual sem revogação, nos termos do 

artigo 89, § 5º da Lei 9.099/95.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 142893 Nr: 740-40.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMGDM, DRS, FER, KGSADM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES, RANIELLY GONÇALINA 

LEITE - OAB:14433

 Autos n° 740-40.2012.811.0006 – Cód. 142893

Vistos.

Ante o teor da certidão de fls. 384, informando que o recurso foi 

interposto no prazo legal, recebo a apelação de fls. 375.

Vista aos apelados para contra arrazoarem, no prazo de 08 (oito) dias, 

sob pena de subida sem elas.

Observadas as formalidades legais, inclusive certificada a regularidade 

das intimações da sentença, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Cumpra-se e Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 227525 Nr: 12535-67.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUPLANIL VICENTE RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583

 Autos n° 12535-67.2017.811.0006 – Cód. 227525

Vistos.

Ante o teor da certidão de fls. 117, informando que o recurso foi 

interposto no prazo legal, recebo a apelação de fls. 115.

 Vista ao apelante para suas razões, no prazo de 08 (oito) dias, sob pena 

de subida sem elas e, oferecidas ou certificado o decurso do prazo, ao 

apelado para também arrazoar em igual prazo.

Intime-se o patrono do réu, para que apresente aos autos endereço onde 

o mesmo possa ser encontrado.

Observadas as formalidades legais, inclusive certificada a regularidade 

das intimações da sentença, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Cumpra-se e Intime-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 233514 Nr: 3439-91.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERICK ROBERTO ANDRÉ RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para apresentar defesa 

prévia no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 131784 Nr: 459-21.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS FELISMER SALVO PALMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT

 (...).Isso posto, reconheço a prescrição da pretensão punitiva Estatal em 

relação a falta grave cometida pelo reeducando. Em atenção à procuração 

de fls. 499, verifico que a mesma não foi revogada nos atos, assim, 

intime-se o ovo patrono constituído, Dr. Everaldo Batista Filgueira Junior, 

para que informe se a mesma ainda é válida, ou se apenas este detém a 

representação do reeducando nos autos.Oficie-se aos centros de 

ressocialização e cadeias púbicas nos quais o reeducando permaneceu 

segregado (fls. 625), solicitando planilhas de remição para eventuais 

análises.Após, atualize-se o cálculo de pena existente nos autos, 

incluindo-se as remições ainda não inclusas.Cumpra-se.Diligências 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 127958 Nr: 1418-84.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FIGUEIRA JUNIOR - OAB:11.988, Everaldo Filgueira Advogados 

Associados - OAB:691, GIOVANI ALMEIDA GONÇALVES - OAB:9174 

B

 Vistos.

 Concedo novo prazo à defesa para apresentação de defesa preliminar.

Atente-se o sr. gestor a proceder a carga dos presentes autos 
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conjuntamente com os autos de interceptação relacionados ao feito, bem 

como a todos os demais apensos e incidentes.

Cientifique ao Dr. Advogado para que atente-se a proceder a carga de 

todos os processos necessários para a promoção de sua defesa, sendo 

esta incumbência de sua responsabilidade.

Ademais, no prazo da defesa, deve o r. Defensor juntar aos autos os 

documentos mencionados na decisão de fls. 479/480, visando averiguar a 

sua representação processual.

Não apresentada a defesa no prazo assinalado, desde já determino a 

intimação do réu para constituição de novo causídico, conforme decisão 

anterior, oportunidade em que a secretaria deverá proceder as devidas 

intimações.

Não constituído defensor, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública.

Havendo petições diversas do que a apresentação de defesa juntem-se 

aos autos, cumpra-se o determinado e aguarde-se para análise dos 

pedidos em momento de recebimento de denúncia.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 218927 Nr: 6305-09.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN FERREIRA DA SILVA, JANAINA DA 

SILVA SANTOS SONAQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, FELIPE GOMES DE ALMEIDA - 

OAB:20056/E, KATIA VALADARES SILVA - OAB:23270/O

 (...).ISSO POSTO, indefiro o pleito defensivo de revogação da prisão 

preventiva.Certifique-se o sr. gestor se houve decurso do prazo para 

manifestação em relação à testemunha indicada em fls. 268 pela 

defesa.Caso tenha havido desistência, ou se quedado inerte a defesa, 

declaro encerrada a instrução, determinando ao sr. gestor que 

encaminhem-se os autos ao Ministério Público para requerer, se 

necessário, diligências complementares.Após o Ministério Público, 

intime-se a defesa nos mesmos termos.Em nada sendo requerido, às 

partes para apresentação de alegações finais no prazo de 10 (dez) 

dias.Em seguida, atualizem-se os antecedentes dos réus, em havendo 

condenação, proceda-se a confecção e juntada aos autos de certidão 

circunstanciada. Oportunamente, conclusos.Cumpra-se, com 

urgência.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 234437 Nr: 4128-38.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO VIEIRA DOS REIS, PAULO RODRIGO 

SANTOS DE MERELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAILLA WEISE DE CAMPOS 

SILVA - OAB:20267/O MT

 Vistos.

 Junte-se aos autos a petição pendente de juntada.

Intime-se, pessoalmente, o acusado Eduaro Vieira dos Reis para que 

constitua novo defensor nos autos, e apresente suas derradeiras 

alegações finais no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para 

que proceda à defesa do mesmo.

 Após a apresentação de alegações finais por ambos os acusados, e a 

sua devida juntada aos autos, atualizem-se os antecedentes dos réus, em 

havendo condenação, proceda-se a confecção e juntada aos autos de 

certidão circunstanciada.

Oportunamente, conclusos.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 157763 Nr: 5475-82.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALFREDO DE SOUZA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER SOUZA SILVA - 

OAB:8002 MT

 Pelo exposto, promovo o recuperando ao regime aberto, que deverá ser 

cumprido sob as seguintes condições:1) trabalhar durante o dia e 

recolhendo-se à sua residência, ante a inexistência de casa de albergado, 

a partir das 22 horas de um dia até as 06:00 do outro;2) Comparecer 

bimestralmente em Juízo e comunicar a sua ocupação;3) Não mudar do 

território da Comarca do Juízo da execução, sem prévia autorização deste 

Juízo;4) Não freqüentar bares, boates e locais de pouca recomendação;5) 

Não ingerir bebida alcoólica;6) Não trazer consigo armas ou instrumentos 

capazes de ofender a integridade de outrem.Observa-se que, caso o 

beneficiário pretenda a alteração de alguma das condições, deverá, antes 

de mais nada, formular requerimento em Juízo, sob pena de a falta de 

autorização prévia implicar a revogação do benefício.Deverá o Sr. Oficial 

de Justiça ao intimar o recuperando, proceder a leitura das obrigações a 

serem cumpridas em razão do regime que ora lhe foi concedida, 

explicando-as ao mesmo, e indicando que a ausência de cumprimento das 

obrigações determinadas nesta data poderá acarretar na regressão de 

seu atual regime de pena. Na mesma oportunidade deverá o Sr. Meirinho 

colacionar a ciência do mesmo junto a cópia da presente decisão, que 

oportunamente será juntada aos autos pelo Sr. gestor.Oficie-se ao 

Comando da Polícia Militar encaminhando cópia da presente decisão para 

que tome conhecimento sobre a situação do recuperando, 

consignando-se que, caso o recuperando seja encontrado fora de sua 

residência após as 22 horas e antes das 06h00min, deverá promover o 

recolhimento do mesmo e encaminhá-lo à Cadeia Pública.Notifique-se o i. 

representante do Ministério Público, e dê-se ciência à Defensoria 

Pública.Sirva a presente decisão como mandado de intimação, devendo o 

recuperando Luiz Alfredo de Souza Cruz ser intimado no seguinte 

endereço: Rua das Bocaiuvas, n° 06, Bairro Espirito Santo, Cáceres/MT, 

telefone para contato n° (65)99936-5156Elabore-se cálculo de pena. 

Intime-se e Cumpra-se.Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 148940 Nr: 7512-19.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO PEREIRA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIZÂNGELA POUSO GOMES 

- OAB:5390/MT

 Pelo exposto, promovo o recuperando ao regime aberto, que deverá ser 

cumprido sob as seguintes condições:1) trabalhar durante o dia e 

recolhendo-se à sua residência, ante a inexistência de casa de albergado, 

a partir das 22 horas de um dia até as 06:00 do outro;2) Comparecer 

bimestralmente em Juízo e comunicar a sua ocupação;3) Não mudar do 

território da Comarca do Juízo da execução, sem prévia autorização deste 

Juízo;4) Não freqüentar bares, boates e locais de pouca recomendação;5) 

Não ingerir bebida alcoólica;6) Não trazer consigo armas ou instrumentos 

capazes de ofender a integridade de outrem.Observa-se que, caso o 

beneficiário pretenda a alteração de alguma das condições, deverá, antes 

de mais nada, formular requerimento em Juízo, sob pena de a falta de 

autorização prévia implicar a revogação do benefício.Deverá o Sr. Oficial 

de Justiça ao intimar o recuperando, proceder a leitura das obrigações a 

serem cumpridas em razão do regime que ora lhe foi concedida, 

explicando-as ao mesmo, e indicando que a ausência de cumprimento das 

obrigações determinadas nesta data poderá acarretar na regressão de 

seu atual regime de pena. Na mesma oportunidade deverá o Sr. Meirinho 

colacionar a ciência do mesmo junto a cópia da presente decisão, que 

oportunamente será juntada aos autos pelo Sr. gestor.Oficie-se ao 

Comando da Polícia Militar encaminhando cópia da presente decisão para 

que tome conhecimento sobre a situação do recuperando, 

consignando-se que, caso o recuperando seja encontrado fora de sua 

residência após as 22 horas e antes das 06h00min, deverá promover o 

recolhimento do mesmo e encaminhá-lo à Cadeia Pública.Notifique-se o i. 

representante do Ministério Público, e dê-se ciência à Defensoria 

Pública.Sirva a presente decisão como mandado de intimação, devendo o 

recuperando Fabricio Pereira da Cruz ser intimado no seguinte endereço: 
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Rua dos Cajazeiros, n° 337, Jardim Guanabara, Cáceres/MT.Elabore-se 

cálculo de pena. Intime-se e Cumpra-se.Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 83259 Nr: 9709-83.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE ASSUNÇÃO MURTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARICLEI EDUARDO CINTRA 

BARRETO - OAB:10.139-MT

 Pelo exposto, promovo o recuperando ao regime aberto, que deverá ser 

cumprido sob as seguintes condições:1) trabalhar durante o dia e 

recolhendo-se à sua residência, ante a inexistência de casa de albergado, 

a partir das 22 horas de um dia até as 06:00 do outro;2) Comparecer 

bimestralmente em Juízo e comunicar a sua ocupação;3) Não mudar do 

território da Comarca do Juízo da execução, sem prévia autorização deste 

Juízo;4) Não freqüentar bares, boates e locais de pouca recomendação;5) 

Não ingerir bebida alcoólica;6) Não trazer consigo armas ou instrumentos 

capazes de ofender a integridade de outrem.Observa-se que, caso o 

beneficiário pretenda a alteração de alguma das condições, deverá, antes 

de mais nada, formular requerimento em Juízo, sob pena de a falta de 

autorização prévia implicar a revogação do benefício.Deverá o Sr. Oficial 

de Justiça ao intimar o recuperando, proceder a leitura das obrigações a 

serem cumpridas em razão do regime que ora lhe foi concedida, 

explicando-as ao mesmo, e indicando que a ausência de cumprimento das 

obrigações determinadas nesta data poderá acarretar na regressão de 

seu atual regime de pena. Na mesma oportunidade deverá o Sr. Meirinho 

colacionar a ciência do mesmo junto a cópia da presente decisão, que 

oportunamente será juntada aos autos pelo Sr. gestor.Oficie-se ao 

Comando da Polícia Militar encaminhando cópia da presente decisão para 

que tome conhecimento sobre a situação do recuperando, 

consignando-se que, caso o recuperando seja encontrado fora de sua 

residência após as 22 horas e antes das 06h00min, deverá promover o 

recolhimento do mesmo e encaminhá-lo à Cadeia Pública.Notifique-se o i. 

representante do Ministério Público, e dê-se ciência à Defensoria 

Pública.Sirva a presente decisão como mandado de intimação, devendo o 

recuperando Marcelo de Assunção Murtinho ser intimado no seguinte 

endereço: Rua dos Coqueiros, n° 768, na Esquina da Praça, atrás do 

Estádio Geraldão, Bairro Santa Cruz, Cáceres/MT, contato: 

99676-5984.Elabore-se cálculo de pena. Intime-se e Cumpra-se.Expeça-se 

o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 94906 Nr: 9952-90.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO RIBEIRO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE CASTRO JÚNIOR - 

OAB:99063/MG

 Restou demonstrado que o sentenciado preenche os requisitos objetivo e 

subjetivo previstos no artigo 112, caput, da Lei de Execução Penal, 

necessários para a concessão do benefício, quais sejam o cumprimento 

de ao 1/6 da pena e seu mérito indicar a progressão.Pelo exposto, 

promovo o recuperando ao regime aberto, que deverá ser cumprido sob 

as seguintes condições:1) trabalhar durante o dia e recolhendo-se à sua 

residência, ante a inexistência de casa de albergado, a partir das 22 horas 

de um dia até as 06:00 do outro;2) Comparecer bimestralmente em Juízo e 

comunicar a sua ocupação;3) Não mudar do território da Comarca do Juízo 

da execução, sem prévia autorização deste Juízo;4) Não freqüentar 

bares, boates e locais de pouca recomendação;5) Não ingerir bebida 

alcoólica;6) Não trazer consigo armas ou instrumentos capazes de 

ofender a integridade de outrem.Observa-se que, caso o beneficiário 

pretenda a alteração de alguma das condições, deverá, antes de mais 

nada, formular requerimento em Juízo, sob pena de a falta de autorização 

prévia implicar a revogação do benefício.Deverá o Sr. Oficial de Justiça ao 

intimar o recuperando, proceder a leitura das obrigações a serem 

cumpridas em razão do regime que ora lhe foi concedida, explicando-as 

ao mesmo, e indicando que a ausência de cumprimento das obrigações 

determinadas nesta data poderá acarretar na regressão de seu atual 

regime de pena. Na mesma oportunidade deverá o Sr. Meirinho colacionar 

a ciência do mesmo junto a cópia da presente decisão, que oportunamente 

será juntada aos autos pelo Sr. gestor.Oficie-se ao Comando da Polícia 

Militar encaminhando cópia da presente decisão para que tome 

conhecimento sobre a situação do recuperando, consignando-se que, 

caso o recuperando seja encontrado fora de sua residência após as 22 

horas e antes das 06h00min, deverá promover o recolhimento do mesmo e 

encaminhá-lo à Cadeia Pública.Notifique-se o i. representante do Ministério 

Público, e dê-se ciência à Defensoria Pública.Elabore-se cálculo de pena 

oportunamente. Intime-se e Cumpra-se.Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 234874 Nr: 4460-05.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DE OLIVEIRA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO CUNHA - OAB:14008, 

EMERSON PINHEIRO LEITE - OAB:19-744/O, WANDERLEY LOPES 

CONCEIÇÃO - OAB:14.000

 Ex. Penal n° 4460-05.2018.811.0006 – Cód. 234874

Vistos.

Trata-se de execução penal movida em desfavor de Diego de Oliveira 

Cunha, o qual fora condenado a pena total de 15 anos e 06 meses de 

reclusão, estando atualmente em regime semiaberto.

O recuperando através de defesa técnica postula pela retirada da 

tornozeleira eletrônica (fls. 490/491), tendo apresentado oportunamente 

documentos (fls.492/513).

Instada a se manifestar, a i. representante do Ministério Público pugnou 

pela realização de estudo psicossocial do recuperando junto a residência 

e trabalho do mesmo, com o fito de averiguar se o recuperando fixou 

domicílio nesta cidade e comarca de Cáceres (fls. 514).

Vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

Decido.

Compulsando os autos, entendo que o pleito defensivo deve ser deferido.

 Ante o fato de que o reeducando Diego de Oliveira Cunha postulou pela 

retirada da tornozeleira eletrônica, aliado a ausência de material e pessoal 

suficiente para o devido monitoramento da mesma, bem como a existência 

de outros reeducandos em regime semelhante ao de 

requerente/recuperando que não utilizam a tornozeleira em questão, defiro 

o pedido de retirada da mesma.

Entendo ser inviável a realização de estudo psicossocial pleiteado pelo 

Parquet, posto que o recuperando trouxe aos autos documentos 

comprobatórios de trabalho (fls. 492), bem como comprovante de 

residência e documentos pessoais (fls. 493 e 499), razão pela qual 

entendo demonstrado o domicílio e trabalho do recuperando.

Deste modo, indefiro o requerimento do Parquet.

Oficie-se a cadeia pública local para proceder à retirada da tornozeleira 

eletrônica e intime-se o reeducando para comparecimento ao local, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 173067 Nr: 8536-14.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ROSA VENUTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILMARA PINHEIRO LIMA 

BASTOS - OAB:8467/B

 Autos n° 8536-14.2014.811.0006 – Cód. 173067

Vistos.

Compulsando os autos, observo que a recuperando apresentou 

comprovante de endereço diverso do descrito no mandado de intimação 

de fls. 185, o qual encontra-se encartado às fls. 97.

Posto isso, considerando que restam três parcelas para terminar o 

cumprimento da pena restritiva de direitos estabelecida a recuperanda, 

determino novas diligências para intimação da mesma, para que no prazo 

de 30 (trinta) dias proceda ao pagamento das parcelas que restam.

Intime-se e cumpra-se.

Diligências necessárias.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 161324 Nr: 9121-03.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL DIONIZIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 .Pelo exposto, promovo o recuperando ao regime aberto, que deverá ser 

cumprido sob as seguintes condições:1) trabalhar durante o dia e 

recolhendo-se à sua residência, ante a inexistência de casa de albergado, 

a partir das 22 horas de um dia até as 06:00 do outro;2) Comparecer 

bimestralmente em Juízo e comunicar a sua ocupação;3) Não mudar do 

território da Comarca do Juízo da execução, sem prévia autorização deste 

Juízo;4) Não freqüentar bares, boates e locais de pouca recomendação;5) 

Não ingerir bebida alcoólica;6) Não trazer consigo armas ou instrumentos 

capazes de ofender a integridade de outrem.Observa-se que, caso o 

beneficiário pretenda a alteração de alguma das condições, deverá, antes 

de mais nada, formular requerimento em Juízo, sob pena de a falta de 

autorização prévia implicar a revogação do benefício.Deverá o Sr. Oficial 

de Justiça ao intimar o recuperando, proceder a leitura das obrigações a 

serem cumpridas em razão do regime que ora lhe foi concedida, 

explicando-as ao mesmo, e indicando que a ausência de cumprimento das 

obrigações determinadas nesta data poderá acarretar na regressão de 

seu atual regime de pena. Na mesma oportunidade deverá o Sr. Meirinho 

colacionar a ciência do mesmo junto a cópia da presente decisão, que 

oportunamente será juntada aos autos pelo Sr. gestor.Oficie-se ao 

Comando da Polícia Militar encaminhando cópia da presente decisão para 

que tome conhecimento sobre a situação do recuperando, 

consignando-se que, caso o recuperando seja encontrado fora de sua 

residência após as 22 horas e antes das 06h00min, deverá promover o 

recolhimento do mesmo e encaminhá-lo à Cadeia Pública.Notifique-se o i. 

representante do Ministério Público, e dê-se ciência à Defensoria 

Pública.Elabore-se cálculo de pena oportunamente. Intime-se e 

Cumpra-se.Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 164737 Nr: 1874-34.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEBERT CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCY ROSA DA SILVA - 

OAB:2613

 Autos n° 1874-34.2014.811.0006 – Cód. 164737

Vistos.

Ciência a defesa quanto ao PAD instaurado em desfavor do recuperando 

(fls. 235/236).

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 159429 Nr: 7183-70.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO FERREIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR MARTINEZ - 

OAB:13.681 MT

 Restou demonstrado que o sentenciado preenche os requisitos objetivo e 

subjetivo previstos no artigo 112, caput, da Lei de Execução Penal, 

necessários para a concessão do benefício, quais sejam o cumprimento 

de ao 2/5 da pena e seu mérito indicar a progressão.Pelo exposto, 

promovo o recuperando ao regime aberto, que deverá ser cumprido sob 

as seguintes condições:1) trabalhar durante o dia e recolhendo-se à sua 

residência, ante a inexistência de casa de albergado, a partir das 22 horas 

de um dia até as 06:00 do outro;2) Comparecer bimestralmente em Juízo e 

comunicar a sua ocupação;3) Não mudar do território da Comarca do Juízo 

da execução, sem prévia autorização deste Juízo;4) Não freqüentar 

bares, boates e locais de pouca recomendação;5) Não ingerir bebida 

alcoólica;6) Não trazer consigo armas ou instrumentos capazes de 

ofender a integridade de outrem.Observa-se que, caso o beneficiário 

pretenda a alteração de alguma das condições, deverá, antes de mais 

nada, formular requerimento em Juízo, sob pena de a falta de autorização 

prévia implicar a revogação do benefício.Deverá o Sr. Oficial de Justiça ao 

intimar o recuperando, proceder a leitura das obrigações a serem 

cumpridas em razão do regime que ora lhe foi concedida, explicando-as 

ao mesmo, e indicando que a ausência de cumprimento das obrigações 

determinadas nesta data poderá acarretar na regressão de seu atual 

regime de pena. Na mesma oportunidade deverá o Sr. Meirinho colacionar 

a ciência do mesmo junto a cópia da presente decisão, que oportunamente 

será juntada aos autos pelo Sr. gestor.Oficie-se ao Comando da Polícia 

Militar encaminhando cópia da presente decisão para que tome 

conhecimento sobre a situação do recuperando, consignando-se que, 

caso o recuperando seja encontrado fora de sua residência após as 22 

horas e antes das 06h00min, deverá promover o recolhimento do mesmo e 

encaminhá-lo à Cadeia Pública.Notifique-se o i. representante do Ministério 

Público, e dê-se ciência à Defensoria Pública.Elabore-se cálculo de pena 

oportunamente. Intime-se e Cumpra-se.Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 186934 Nr: 6315-24.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA FERREIRA BARROS 

MUNIZ - OAB:13870/MA, JUCIANE BALBUENA ZANRÉ - OAB:25180/MT

 Vistos.

Com a indicação de defensora pelo acusado, e tratando-se de ato 

meramente ordinatório, proceda-se o sr. gestor ao necessário para 

intimação da mesma, para apresentação de defesa em favor do réu, nos 

termos do art. 701, inciso XVIII, da CNGC.

Decorrido o prazo sem manifestação, desde já nomeio o Nobre Defensor 

Público atuante junto a esta Vara para que proceda a defesa do acusado.

Cumpra-se e intime-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 213208 Nr: 1772-07.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALEXANDRE CARVALHO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO DE SÁ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 5286-B

 Vistos.

Intime-se pessoalmente o acusado para fins de constituição de novo 

defensor e apresentação de alegações finais nos autos.

Não apresentados os memoriais no prazo de 10 (dez) dias, desde já 

nomeio o nobre Defensor Público atuante na Comarca para que proceda a 

defesa do réu.

Cumpra-se e intime-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 145337 Nr: 3396-67.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS FERREIRA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MIGUEL CHAMI 

GATTASS - OAB:4060

 Vistos.

À defesa para manifestação em relação ao cálculo de pena, conforme já 

determinado em fls. 311, bem como em relação ao pleito ministerial de fls. 

320/321.

Oportunamente, conclusos.

Cumpra-se.
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Diligências necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 181439 Nr: 3139-37.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO SILVA ARAÚJO, ARNALDO 

PEREIRA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA MARIA LIMA 

PEREIRA - OAB:22212, MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - OAB:14374

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo, para que fique ciente da expedição e encaminhamento de carta 

precatória para comarca de IPATINGA/MG, bem como para que 

acompanhe a distribuição e a movimentação da Missiva.

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 142893 Nr: 740-40.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMGDM, FER, DRS, KGSADM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES, RANIELLY GONÇALINA 

LEITE - OAB:14433

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo, para que fique ciente da expedição e encaminhamento de carta 

precatória para as comarcas de CHAPADA DOS GUIMARÃES E 

RODONÓPOLIS/MT, bem como para que acompanhe a distribuição e a 

movimentação da Missiva.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 227843 Nr: 12733-07.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNALDO MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KÉLCIO JUNIOR GARCIA - 

OAB:8169/MT, LUCINÉIA GOMES - OAB:18990/MT

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto às 

fl.140/141 no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001719-12.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER DA CRUZ FARIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT0019438A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. M. A. F. (RÉU)

ROBSON GEORGINO BONFIM FERREIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

YANA CHRISTINA EUBANK GOMES OAB - MT0005495A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE DIAMANTINO Nos termos da Legislação Vigente e do art. 

1.209 da CNGC, intimo o patrono do autor para que apresente impugnação 

à contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001063-21.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON SILVA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE DIAMANTINO Nos termos da legislação vigente e do 

Artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar o 

advogado da parte Requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a certidão de id 16191456.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 21891 Nr: 826-92.2004.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Altrão, José Carlos Altrão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Intimo o credor para manifestar acerca da Informação de fls.151 verso, 

no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 35940 Nr: 792-78.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valentina Ponce Devulsky Manrique

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dioney Vitorassi, Espólio de Quintino Vitorassi, 

Dorlei Vitorassi, Maria Bernadete Paganotto Vitorassi, Maria Bernadete 

Paganotto Vitorassi, Sirley Stedten Vitorassi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valentina Ponce Devulsky 

Manrique - OAB:3823/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Katia Matias de Camargo Braghin - OAB:21659-MT

 Intimo o credor para manifestar acerca da certidão negativa de fls.341, no 

prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 33370 Nr: 1638-32.2007.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Vieira Komochena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Forquímica Agrociências Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Vieira Komochena - 

OAB:11.011/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edival Morador - 

OAB:24327/PR, Igor Fabrício Meneguello - OAB:37.741/PR, Lucio 

Ricardo Ferrari Ruiz - OAB:39.760, Oduwaldo de Souza Calixto - 

OAB:11.849/PR

 Intimo o credor para atualizar o débito, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89221 Nr: 1561-13.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bau Transportes Ltda ME, Fabio Junior Veiga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos André Honda Flores - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito.

Aportando os cálculos, venham-me os autos conclusos, para análise dos 

pedidos da parte exequente.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 11692 Nr: 1662-07.2000.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flori Taborda de Freitas, Adevir Neres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias - > Diligência - > Emissão 

de guia de diligência), conforme Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos 

dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s): FLORI TABORDA DE FREITAS

Localidade: NOVO DIAMANTINO - DIAMANTINO/MT

Finalidade da Diligência: INTIMAÇÃO DA PENORA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 95035 Nr: 2417-40.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Plant Defender Tecnologia Agrícola Importação e 

Exportação Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Ferreira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Mesquita - 

OAB:193.189/SP, Rodrigo Quintino Pontes - OAB:274.196/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Chamo o feito à ordem.

Da análise dos autos, verifico que o exequente requereu busca de 

endereço (fl. 119), contudo, foi deferido penhora bia Bancejud e via 

Renajud.

Verifico, também, que o autor requereu citação via edital, sendo o pedido 

indeferido, consoante decisão de fls. 116/117.

Ante o exposto, defiro o pedido de fl. 119.

Proceda-se com a busca de endereço via ‘Bacenjud’.

Aportando a busca, dê ciência à parte autora.

Via de consequência, cancelo a decisão de fls. 120/124, eis que lançada 

erroneamente.

Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 103117 Nr: 3016-42.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Graciele Salus do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro os pedidos de fls. 79/80.

DEFIRO a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso positiva, 

servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

Se frutífera a busca, desde já determinado a avaliação do bem penhorado, 

intimando-se o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações e procedimentos.

Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar os imóveis penhorados.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 86542 Nr: 2153-91.2012.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I Rodrigues Vieira-ME, Ideneia Rodrigues Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Autran Alencar Rocha - 

OAB:16537/GO, Cynthia Campos Cardoso Pastorin - OAB:OAB/GO 

37.928, Felipe Hernandez Marques - OAB:48104/RS, Gustavo 

Calábria Rondon - OAB:6332-MT, Manoel Arcanjo Dama Filho - 

OAB:OAB/GO 21.593-A, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A, Pedro 

Couto de Carvalho - OAB:OAB/SP 341.698., Silvana Farinha Archanjo 

- OAB:4.398-E - MT, Viviane Silveira Barcelos - OAB:OAB/GO 26.072

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Da análise dos autos, verifico a possibilidade dos embargos de declaração 

causarem efeitos infringentes, de modo que deve ser ouvida a parte 

contrária antes que seja sanada a alegada omissão e contradição.

A propósito:

"(...) A possibilidade de se imprimirem efeitos modificativos a embargos 

declaratórios, de sorte a resultar alteração prejudicial à parte embargada, 

reclama sua prévia intimação para se manifestar, em observância ao 

contraditório e à ampla defesa. Precedentes do STJ e do STF.” (STJ, 

HABEAS CORPUS 46465, 5ª Turma, DJ 27/02/2007, Ministro Relator: 

ARNALDO ESTEVES LIMA).

Intime-se a parte embargada a se manifestar, no prazo de lei.

Após voltem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88254 Nr: 552-16.2013.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laercio Fernandes da Silva Filho e Cia Ltda, 

Maria Claudia Heming dos Santos Lira, Laercio Fernandes da Silva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Aline Simony Stella - OAB:OAB/MT 16.673

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 30 (trinta) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 39943 Nr: 687-67.2009.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Aparecido Capeleto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 
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providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias - > Diligência - > Emissão 

de guia de diligência), conforme Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos 

dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s): ROBERTO APARECIDO CAPELETO

Localidade: NOVO DIAMANTINO - DIAMANTINO/MT

Finalidade da Diligência: PENHORA, AVALIÇÃO E INTIMAÇÃO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 37361 Nr: 2216-58.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ezidio Borim Capeleto., Jodemar Capeleto, 

Roberto Aparecido Capeleto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MS13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Donizeti Capeleto - 

OAB:10471/MT, Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias - > Diligência - > Emissão 

de guia de diligência), conforme Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos 

dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s): JOZÉ EZIDIO BORIM CAPELETO E OUTROS

Localidade: NOVO DIAMANTINO, DIAMANTINO/MT

Finalidade da Diligência: PENHORA E AVALIÇÃO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 93061 Nr: 1307-06.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC, 

Augusto Carlos Fernandes Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elton de Souza Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para manifestar acerca do Laudo de Avaliação e Certidão 

de fls. 114/115, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90948 Nr: 3157-32.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Douracap Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Audo Junior Oliveira de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Denize Rutilli 

Konageski Lenzi - OAB:12.982/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

 Localidade: ZONA URBANA – NOVO DIAMANTINO- DIAMANTINO-MT

Finalidade da Diligência: INTIMAÇÃO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89969 Nr: 2302-53.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clair Fontana Calgaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olivia Indústria e Comércio de Cereais Ltda - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafaela Calgaro - 

OAB:9403-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT

 Intimo o exequente para requerer o que de direito, no prazo de 05(cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 125908 Nr: 1174-22.2018.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fiat Administração de Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Henrque Deuner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Kawaski - OAB:15.729 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para manifestar acerca da certidão de fls. 29, no 

prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 35324 Nr: 181-28.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Filomena Tanssini-ME, Filomena Tanssini, Fábio 

André Fogaça, Espolio de Albino Tanssini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A, Gustavo 

Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 Intimo o credor para manifestar acerca da certidão de fls. 190, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 41671 Nr: 2480-41.2009.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Castoldi e Castoldi Ltda, Marli Isabel Castoldi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idair Peron Ferrari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clonilse Izabel Bonatto - 

OAB:15380, Eduardo Pereira Pandolfo - OAB:20.029/MT, Nelson 

José Gasparelo - OAB:2.693-B/MT, PAULO RICARDO GODOY 

AZEVEDO FERREIRA - OAB:OAB/MT 21445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Intimo o credor para manifestar acerca do Auto de Penhora de 

fls.130/131, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 104934 Nr: 544-34.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/MT 22.165, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A, Katia Matias de Camargo Braghin - 

OAB:21659-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Dra.ª Katia Matias de Camargo Braghin OAB MT Nº 21659-0, para 

retirar os documentos originais desentranhados dos autos, no prazo de 

05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 94626 Nr: 2190-50.2014.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Sócrates Gil Silveira Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino de Freitas Alves, Irani Aparecida dos 

Santos, Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raquel Marcondes e Melo - 

OAB:OAB/MT 14214, Rodrigo Schwab Mattozo - OAB:5.849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Cristina Vaz Patini - 

OAB:11660/O, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT

 Intimo o patrono da parte autora, para recolher junto a este Juizo as taxas 

Judiciais e custas de preparo da Carta Precatória para a Comarca de 

Tangará da Serra/MT, com a finalidade de citação do requerido Divino de 

Freitas Alves.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 98781 Nr: 973-35.2015.811.0005

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderson Eudes de Souza Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor para retirar o Edital de Citação para publicação, no prazo de 

05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38414 Nr: 3243-76.2008.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bertin Ltda, JBS S/A, Tinto Holding Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Cristina de Barros - 

OAB:11421/MT

 Intimo o patrono da parte autora, para recolher junto a este Juizo as 

Taxas Judiciais e Custas de preparo da Carta Precatória para a Comarca 

de São Paulo/SP, com a finalidade de intimar requeridos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2014 Nr: 1042-63.1998.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda - 

Coopervale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Pessoa da Silva, União Comércio e 

Transporte Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono da parte autora, para recolher junto a este Juizo as 

Taxas Judiciais e Custas de preparo da Carta Precatória para a Comarca 

de Xanxerê/SC, com a finalidade de intimação da parte devedora da 

penhora Renajud de fls. 470..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 103749 Nr: 3321-26.2015.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Sistemas Mecanizados Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leomar da Silva Simonini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Decio José Tessaro - 

OAB:3162/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias - > Diligência - > Emissão 

de guia de diligência), conforme Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos 

dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s): LEOMAR DA SILVA SIMONINI

Localidade: GLEBA CAETÉ

Finalidade da Diligência: INTIMAÇÃO DA PENHORA E AVALIAÇÃO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 10387 Nr: 467-84.2000.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogério de Bortoli Keller, Sérgio Tadeu Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério de Bortoli Keller - 

OAB:OAB/MT 6383-A, Sérgio Tadeu Machado - OAB:32048-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Ricardo Alcântara - 

OAB:4.922

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacen Jud.Realizada a penhora do numerário, intime-se a parte devedora 

para que, querendo, manifestem-se no prazo legal.Nos termos do § 1º, do 

art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em 

gabinete até que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as 

instituições financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 115840 Nr: 1295-84.2017.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ramos Filho, Celito Liliano Bernardi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gram Comércio de Produtos Agrícolas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Castro de Melo - 

OAB:11449/MT

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacen Jud.Realizada a penhora do numerário, intime-se a parte devedora 

para que, querendo, manifestem-se no prazo legal.Nos termos do § 1º, do 

art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em 

gabinete até que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as 

instituições financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 98860 Nr: 1017-54.2015.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourdes Aparecida de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacen Jud.Realizada a penhora do numerário, intime-se a parte devedora 

para que, querendo, manifestem-se no prazo legal.Nos termos do § 1º, do 

art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em 

gabinete até que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as 

instituições financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva
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 Cod. Proc.: 91078 Nr: 3277-75.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Malba Tahana de Morais Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituição Diamantinense de Educação e 

Cultura-IDEC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Lima do Nascimento - 

OAB:4651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Carlos Fernandes 

Alves - OAB:83161

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacen Jud.Realizada a penhora do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, manifestem-se no prazo legal.Restando 

infrutífera a busca, DEFIRO a busca e penhora de bens junto ao Sistema 

RENAJUD, que caso positiva, servirá o respectivo extrato de termo de 

penhora, devendo o(s) executado(s) ser(em) intimado(s) para que, 

querendo, manifeste(m)-se no prazo legal.Se frutífera a busca, desde já 

determinado a avaliação do bem penhorado, intimando-se o(s) 

executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).Havendo 

impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos conclusos 

para deliberações e procedimentos.Não havendo impugnação, intime-se o 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira adjudicar ou 

alienar os imóveis penhorados.Nos termos do § 1º, do art.1º do 

Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até que 

se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as instituições 

financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 45558 Nr: 2215-05.2010.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laercio Fernandes da Silva Filho e Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Denize Rutilli 

Konageski Lenzi - OAB:12.982/MT

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizada a penhora do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, manifestem-se no prazo legal.Nos 

termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos 

permanecerão em gabinete até que se processe a ordem de bloqueio 

requisitada perante as instituições financeiras por meio do sistema 

Bacenjud.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 94887 Nr: 2333-39.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Financial Services Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delírio Merisio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.DEFIRO a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso 

positiva, servirá o respectivo extrato de termo de penhora. Realizada a 

penhora do numerário e dos veículos, intime(m)-se o(s) devedor(es) para 

que, querendo, manifestem-se prazo legal.Nos termos do § 1º, do art.1º 

do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até 

que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as instituições 

financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intime(m)-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98781 Nr: 973-35.2015.811.0005

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderson Eudes de Souza Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VANDERSON EUDES DE SOUZA LOPES, 

Cpf: 02007222124, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 5.450,75 (Cinco mil e 

quatrocentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos) especificado 

na petição inicial em resumo abaixo, acrescido do pagamento dos 

honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao prazo final 

do edital (art. 231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se de pleno 

direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, 

no caso de integral pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará 

isento(a) do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) 

ou, no mesmo prazo, reconhecendo a quantia devida e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do seu valor, acrescido de custas e 

honorários de advogado, poderá requerer o pagamento do restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por 

cento) ao mês.

Resumo da Inicial: O autor afirma ser credor do valor de R$5.450,75 (cinco 

mil quatrocentos e cinquenta reais me setenta e cinco centavos) devidos 

pelo requerido em razão do contrato da Cédula de Crédito Bancário n.º 

B01930877-3. O autor anexou documentos, informou que não tem 

interesse na conciliação e fez os requerimentos de praxes. Deu-se a 

causa o valor do crédito. .

Despacho/Decisão: Vistos etc.Defiro o pedido em postulado de fls. 

102/103.Cite-se a parte demandada, via edital, pelo prazo de 30 (trinta) 

dias para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.Decorrido "in 

albis" o prazo de resposta, nos termos do art. 72, inciso II, do NCPC (revel 

citado por edital), fica desde já nomeado o Defensor Público atuante nesta 

Comarca, para patrocinar a defesa da parte requerida, a qual deverá ser 

intimada para apresentar resposta, sendo que, uma vez apresentada, 

abra-se vistas à parte autora para manifestação em 15 (quinze) dias. 

Após, conclusos para ordenação de procedimento. Cite-se. Intimem-se e 

cumpra-se expedindo-se o necessário. Às providências. . .

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Neumara Regina Silva 

Nachibal, digitei.

Diamantino, 18 de outubro de 2018

Debora Cristina Campos Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 93041 Nr: 1296-74.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Pereira Loyola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizada a penhora do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os 
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autos permanecerão em gabinete até que se processe a ordem de 

bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio do 

sistema Bacenjud.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90100 Nr: 2433-28.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Magalhães Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frederico Augusto Ferreira 

Barbosa - OAB:18828/GO, Manoel Arcanjo Dama Filho - OAB:OAB/GO 

21.593-A, Silvana Farinha Archanjo - OAB:4.398-E - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizada a penhora do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os 

autos permanecerão em gabinete até que se processe a ordem de 

bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio do 

sistema Bacenjud.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 43640 Nr: 305-40.2010.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Camila Silva Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.DEFIRO a busca e penhora de bens junto ao Sistema RENAJUD, 

que caso positiva, servirá o respectivo extrato de termo de penhora. 

Realizada a penhora do numerário e dos veículos, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os 

autos permanecerão em gabinete até que se processe a ordem de 

bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio do 

sistema Bacenjud.Sem prejuízo do exposto, DEFIRO o pedido de inclusão 

do nome da parte devedora no SERASA, nos termos do § 3º, art. o art. 

782 do CPC/2015.Expeça-se a Certidão Judicial Comprobatória da Dívida, 

cujas expensas serão a cargo do requerente, visto que o TJMT não tem 

convênio com o Serajud.Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 31339 Nr: 2070-85.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kelli Cristina Claudino Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arival José Betinelli - 

OAB:OAB/PR 74.635, DANILO KUTIANSKI DE SOUZA - OAB:73756, Elcio 

Luis Weckerlim Fernandes - OAB:17964/PR, Everton Diego Gissler 

- OAB:OAB/PR 74.627, HELBERT FERNANDES FONSECA - OAB:74074, 

Jarbas Castilhos Silva - OAB:OAB/PR 64.833, Paulo Vicor Krutsch - 

OAB:OAB/PR 58.676, Sérgio Henrique Gomes - OAB:35.245/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizada a penhora do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os 

autos permanecerão em gabinete até que se processe a ordem de 

bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio do 

sistema Bacenjud.Sem prejuízo do exposto, DEFIRO o pedido de inclusão 

do nome da parte devedora no SERASA, nos termos do § 3º, art. o art. 

782 do CPC/2015.Expeça-se a Certidão Judicial Comprobatória da Dívida, 

cujas expensas serão a cargo do requerente, visto que o TJMT não tem 

convênio com o Serajud.Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 106789 Nr: 1100-36.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Nonato Alves Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso positiva, 

servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

Se frutífera a busca, desde já determinado a avaliação do bem penhorado, 

intimando-se o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações e procedimentos.

Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar os imóveis penhorados.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às Providências.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000098-43.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON CRUZ DE MELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT0008066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA DE MORAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos, etc. Cuida-se de ação de alimentos 

com pedido de alimentos provisórios proposta por WEVERTON MORAIS DE 

MELLO, WEVILLYN MORAIS DE MELLO e ANNY GABRIELLY MORAIS DE 

MELLO, representados por seu genitor WILSON CRUZ DE MELLO, em face 

de ANA MARIA DE MORAES RODRIGUES DE OLIVEIRA, já qualificados nos 

autos. Consta dos autos que a requerida é a mãe biológica dos infantes, 

conforme certidões de nascimento anexas. Decisão juntada ao Id. 

12477836 concedendo a guarda provisória dos infantes ao genitor (autos 

de nº 1000086-63.2017.8.11.0005 que tramita nesta Comarca). Contudo, 

narra a exordial que atualmente as crianças estão sob os cuidados do 

requerente que pretende a fixação de alimentos provisórios em favor dos 

menores. Breve relato. Decido. A priori, cumpre observar que “aplicam-se 

supletivamente nos processos regulados por esta lei as disposições do 

Código de Processo Civil” (art. 27, Lei n. 5.478/68). Por sua vez, o Novo 

Código de Processo Civil elenca como norma fundamental do processo 

civil o disposto no artigo 1º, § 3º, in verbis: Artigo 1º. Art. 1o O processo 

civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as 

normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República 

Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código. (...) § 

3º: A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores 

públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo 

judicial. (...) Assim, utilizando-me da combinação das leis para 

compatibilizar o rito especial da lei de alimentos com a nova sistemática 

introduzida pelo NCPC no Poder Judiciário, passo à análise dos pedidos 

liminares. Compulsando os autos, verifico que o requerente comprovou o 

vínculo de parentesco com a requerida, restando, assim, preenchido o 
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requisito indicado no artigo 2º da Lei n. 5.478/68. Portanto, considerando o 

binômio necessidade e possibilidade, sendo certo que esta última condição 

é prematura para aferição nesse momento processual, FIXO alimentos 

provisórios no montante de 20% (vinte por cento) do salário mínimo 

vigente para o requerente, mais 50% de despesas extraordinárias a partir 

da citação, a serem pagos até o dia 10 de cada mês, mediante emissão de 

recibo, ou depositados em conta bancária por ele a ser indicado. 

Atendendo à norma fundamental prevista no artigo 1º, § 3º do NCPC, 

entendo plausível a aplicação dos artigos 334 e 335 do Novo Código de 

Processo Civil. Portanto, considerando que vislumbro possibilidade de 

transação, REMETA-SE o presente feito ao CEJUSC para fins de 

designação de audiência de conciliação/mediação de acordo com a pauta 

do conciliador. Defiro o pleito formulado ao Id. 12477831. Concedo o prazo 

de 15 (quinze) dias, para que a parte autora informe o endereço 

atualizado da requerida. CITE-SE a requerida, nos termos pleiteados na 

inicial, ADVERTINDO-O de que o prazo para contestar começará a fluir da 

data da realização da audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, 

NCPC). INTIMEM-SE as partes. CIÊNCIA ao Ministério Público. Às 

providências. Diamantino/MT, 27 de setembro de 2018. RAUL LARA LEITE 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000098-43.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON CRUZ DE MELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT0008066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA DE MORAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO Intimo o patrono do Requerente 

da data designada para Audiência de Mediação, como segue : dia 21 de 

fevereiro de 2019 às 14:30 hs

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 129987 Nr: 2841-43.2018.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olair Torres Delgado, Suellen Eduarda Mariano 

da Silva Brandalise

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Alves da Foncesca 

Corrêa - OAB:171372, Lucas Gonzaga Corrêa - OAB:150.824, Thiago 

Gonzaga Correa - OAB:120551

 INTIMAÇÃO do advogado indicado pela denunciada, Dr. Thiago Gonzaga 

Corrêa, OAB/MG 120.551, para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

resposta à acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 130055 Nr: 2874-33.2018.811.0005

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jociedimo Joaquim de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Barbara Garbugio Belasque 

Timidati - OAB:21317/O, Leandro Parma Timidati - OAB:21318, 

Mauro Luís Timidati - OAB:13.528/MT

 Diante do exposto, homologo o auto de prisão em flagrante e concedo 

liberdade provisória ao indiciado JOCIEDIMO JOAQUIM DE SOUZA, sem 

fiança, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares, 

consoante o artigo 319 do CPP: I – Comparecimento mensal no Fórum da 

Comarca de Diamantino/MT, para justificar suas atividades; II – Proibição 

de ausentar-se da Comarca sem autorização judicial; III – Juntada, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, de comprovante de endereço 

atualizado; eIV – Manter o comprovante de residência atualizado, da 

mesma forma o número de telefone para contato. Expeça-se o competente 

ALVARÁ DE SOLTURA, para que o autuado JOCIEDIMO JOAQUIM DE 

SOUZA, seja colocado imediatamente em liberdade, SALVO se por outro 

motivo estiver preso. Outrossim, lavre-se o termo de compromisso, 

constando as medidas cautelares acima aplicadas. Cientifique-se o 

Ministério Público, à Autoridade Policial e à Defensoria Pública.A presente 

decisão serve como mandado de intimação. Cumpra-se COM 

URGÊNCIA.Diamantino/MT, 17 de setembro de 2018.RAUL LARA LEITEJuiz 

de Direito

5ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012232-22.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER COCCO BUSANELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA COCCO BUSANELLO OAB - MT0009770A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA TEREZA PARO OTTON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8012232-22.2014.8.11.0005. REQUERENTE: ESTER COCCO BUSANELLO 

REQUERIDO: MARIA TEREZA PARO OTTON Vistos, etc. Considerando que 

tanto a tentativa de bloqueio pelo BACENJUD, como a pesquisa junto ao 

sistema RENAJUD restaram infrutíferas, conforme se depreende dos 

extratos em anexo, intime-se a parte exequente para que indique bens 

passíveis de penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do 

processo. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 26 de outubro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010467-79.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSAIRTON SANTANA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADORA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROGERIO BONFIM MELO OAB - SP0128462A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010467-79.2015.8.11.0005. REQUERENTE: JOSAIRTON SANTANA DE 

ARRUDA REQUERIDO: IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADORA 

LTDA Vistos, etc. Considerando que tanto a tentativa de bloqueio pelo 

BACENJUD, como a pesquisa junto ao sistema RENAJUD restaram 

infrutíferas, conforme se depreende dos extratos em anexo, intime-se a 

parte exequente para que indique bens passíveis de penhora, no prazo de 

05 dias, sob pena de extinção do processo. Intime-se. Cumpra-se. 

Diamantino, 26 de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013148-90.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PORTAL MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA COCCO BUSANELLO OAB - MT0009770A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR BARCELLOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 
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8013148-90.2013.8.11.0005. EXEQUENTE: PORTAL MATERIAIS PARA 

CONSTRUCOES LTDA - ME EXECUTADO: JAIR BARCELLOS Vistos, etc. 

Em análise dos autos, verifica-se que houve bloqueio parcial de valores 

em contas de titularidade do executado pelo sistema BACENJUD, contudo, 

tais valores são irrisórios para saldar a dívida. Por outro lado, observa-se 

que em buscas pelo sistema RENAJUD foi encontrado um veículo em nome 

do executado, conforme telas em anexo. Assim, intime-se a parte 

exequente para que indique o endereço em que o veículo restringido 

possa ser localizado para que se efetive a penhora e avaliação do bem, 

no prazo de 05 dias. Cumpra-se. Diamantino, 26 de outubro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010242-25.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO CHINOTI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS OAB - MT0009569A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010242-25.2016.8.11.0005. EXEQUENTE: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EXECUTADO: JOSE ROBERTO CHINOTI 

Vistos, etc. Considerando que tanto a tentativa de bloqueio pelo 

BACENJUD, como a pesquisa junto ao sistema RENAJUD restaram 

infrutíferas, conforme se depreende dos extratos em anexo, intime-se a 

parte exequente para que indique bens passíveis de penhora, no prazo de 

05 dias, sob pena de extinção do processo. Intime-se. Cumpra-se. 

Diamantino, 26 de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001216-54.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 05/12/2018 às 09hs30min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001228-68.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER CASSIO BENEDITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 05/12/2018 às 09hs45min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001230-38.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WELTON NEVES VILELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 05/12/2018 às 10hs45min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010164-02.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI DA SILVA VANNI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO OAB - MT14225/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAR o procurador do exequente para manifestar quanto a decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000765-63.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN AMORIM PACHECO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

CENTRO SUL DO MATO GROSSO DO SUL - SICREDI CENTRO-SUL MS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAMIRIS RODRIGUES DA SILVA OAB - MS16466 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

1000765-63.2017.8.11.0005 REQUERENTE: ALLAN AMORIM PACHECO 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO CENTRO SUL DO MATO GROSSO DO SUL - SICREDI 

CENTRO-SUL MS Vistos, etc. Analisando os autos, verifica-se que as 

partes entabularam acordo, e pugnaram por sua homologação. Contudo, 

verifica-se que não foi juntado aos autos o inteiro teor da minuta de 

acordo. Assim, intimem-se as partes para que juntem corretamente aos 

autos o termo de acordo em sua íntegra, e após, tornem conclusos para 

homologação. Cumpra-se. Diamantino, 05 de setembro de 2017. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001588-37.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

M. ROBERTO DE OLIVEIRA LEITE EIRELI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

 

Intimo o advogado do Polo Passivo, acerca da redesignação de audiência 

de Conciliação para o dia 19/12/2018 às 08hs00min, que realizará na sala 

de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011735-76.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINETE BARBOSA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT0012036A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8011735-76.2012.8.11.0005. REQUERENTE: CLAUDINETE BARBOSA 

SANTOS REQUERIDO: AMERICEL S/A CLARO CELULAR Vistos etc. 1 – 
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Defiro a pretensão executória. 2 – Determino a conversão da ação para 

cumprimento de sentença, se já não tiver sido convertido, realizando as 

retificações no polo ativo e passivo do processo. 3 – Intime-se o devedor, 

por meio de seu Patrono, via DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 

dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de pagamento 

espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10% conforme 

artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, proceda a 

escrivania a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 4 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, expeça-se mandado de penhora, remoção, 

depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), incluindo o 

valor da multa, no que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem 

para a completa garantia do crédito exequendo. 5 - Garantido o Juízo, 

intime-se a parte devedora, para no prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, 

oferecer embargos, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no 

art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 6 – Não havendo penhora ou não localizada a 

parte devedora, no mesmo ato, intime-se a parte credora para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção 

(art. 53, §4º da Lei 9.099/95). 7 – Não oferecidos os embargos, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pela adjudicação dos bens penhorados. 8 – Caso requerido, 

DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a cargo do 

interessado, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento 

ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 dias. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 19 de outubro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010560-42.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA COSTA DE ALENCAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A 

(ADVOGADO(A))

 

Nesta data envio intimação ao exequente através de seu patrono para 

manifestar sobre o comprovante de pagamento ID 16111725

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000792-12.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES LIMA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação para os advogados das Partes, acerca da redesignação da 

audiência de Conciliação para o dia 19/12/2018 às 08hs15min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000793-94.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES LIMA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Intimação para os advogados das Partes, acerca da redesignação da 

audiência de Conciliação para o dia 19/12/2018 às 08hs30min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001567-61.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MAGDALENA MASSINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001567-61.2017.8.11.0005. REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A REQUERENTE: MARIA MAGDALENA 

MASSINI Vistos etc. 1 – Defiro a pretensão executória. 2 – Determino a 

conversão da ação para cumprimento de sentença, se já não tiver sido 

convertido, realizando as retificações no polo ativo e passivo do 

processo. 3 – Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via 

DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), 

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

não incidirá multa de 10% conforme artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo 

procurador habilitado, proceda a escrivania a intimação nos moldes do 

artigo 513 do CPC. 4 – Não pago o débito no prazo de 15 dias, expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), incluindo o valor da multa, no que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. 5 - Garantido o Juízo, intime-se a parte devedora, para no 

prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, oferecer embargos, os quais deverão 

se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 6 – Não 

havendo penhora ou não localizada a parte devedora, no mesmo ato, 

intime-se a parte credora para que adote as providências cabíveis, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º da Lei 

9.099/95). 7 – Não oferecidos os embargos, manifeste-se a parte credora, 

no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação 

dos bens penhorados. 8 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO 

do pronunciamento judicial, a cargo do interessado, na forma do artigo 517 

do CPC, aplicando-se o procedimento ali previsto, após o prazo de 

pagamento voluntário de 15 dias. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Diamantino, 19 de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012498-14.2011.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

HERMINIO TOME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILDO CAPELETO OAB - MT0007288S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO SANTANA DO BONFIM (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1 – Intime-se o advogado da parte autora para manifestar-se 

sobre a penhora realizada, de acordo com o auto de penhora e depósito 

anexado no id. 3750631 , no prazo de 15 dias. 2 – Após manifestação, 

concluso. 3 – Intime-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 03 de agosto de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000712-48.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GENELICE FERREIRA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

MARIANNE CARVALHO FERREIRA OAB - MT23712/O-O (ADVOGADO(A))

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT0016842A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador do recorrido GENELICE para responder o 

recurso no prazo legal.
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Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010311-57.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR MUFARDINI GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT21790/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CAMPELLO TORRES NETO OAB - RJ0122539A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010311-57.2016.8.11.0005. EXEQUENTE: VALDEIR MUFARDINI GOMES 

EXECUTADO: AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO 

Vistos, etc. Em análise dos autos, verifica-se que a tentativa de bloqueio 

online pelo BACENJUD restou infrutífera. Por outro lado, em buscas pelo 

sistema RENAJUD foram encontrados veículos em nome da parte 

executada, contudo, constam restrições de alienação fiduciária bem como 

restrição judicial nos referidos veículos, conforme se infere pelos extratos 

anexados, restando prejudicada a inclusão de restrição por este 

Magistrado. Ante ao exposto, intime-se a parte exequente para que 

indique bens passíveis de penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção do processo. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 26 de outubro de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010416-34.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

F. GIULIANO STELA COMERCIO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BUSS SONNENBERG OAB - MT0018389A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGINA NUNES DE LIMA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA THAIS DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT19876/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010416-34.2016.8.11.0005. EXEQUENTE: F. GIULIANO STELA COMERCIO 

- ME EXECUTADO: JORGINA NUNES DE LIMA Vistos, etc. Analisando os 

autos, verifica-se que tanto a tentativa de bloqueio pelo BACENJUD, como 

a pesquisa junto ao sistema RENAJUD restaram infrutíferas, conforme se 

depreende dos extratos em anexos, portanto, defiro o pedido de penhora 

de bens que guarnecem a residência da parte executada. Para o 

cumprimento da diligência, expeça-se mandado de penhora dos bens que 

guarnecem a residência da parte executada, desde que não sejam 

essenciais para sua habitabilidade, conforme recomenda o Enunciado nº. 

14 do FONAJE. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 26 de outubro de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010032-08.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LONGINO VOLPATO BAGIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Soraya Maranhão Bagio OAB - MT8079-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEIRA RIO COMERCIO VAREJISTA DE CAMINHOES LTDA - ME 

(REQUERIDO)

ELTON LUIZ GOBBI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010032-08.2015.8.11.0005. REQUERENTE: LONGINO VOLPATO BAGIO 

REQUERIDO: BEIRA RIO COMERCIO VAREJISTA DE CAMINHOES LTDA - 

ME, ELTON LUIZ GOBBI Vistos, etc. Intime-se novamente a parte autora 

para informar o atual endereço do reclamado Elton Luiz Gobbi, ou requerer 

o que dê direito, no prazo de 5 dias. Cumpra-se. Diamantino, 26 de outubro 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010376-52.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON BARBOSA CAVALHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS OAB - MT0014449A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010376-52.2016.8.11.0005. REQUERENTE: AIRTON BARBOSA 

CAVALHEIRO REQUERIDO: MUNICIPIO DE DIAMANTINO Vistos etc. 1. 

INTIME-SE o ente público, por meio de seu representante judicial (por 

carga, remessa ou meio eletrônico), para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, IMPUGNAR a execução, nos termos do 

artigo 535 do Código de Processo Civil, limitando-se às matérias passíveis 

de impugnação na presente fase processual, e, em caso de alegação de 

excesso na execução movida pelo credor, declinar o valor que entende 

devido, sob pena de não conhecimento da impugnação, na forma do artigo 

535, § 2º, do CPC. 2. Na forma do artigo 535, § 3º, do CPC, não havendo 

impugnação ou tendo esta sido julgada improcedente, EXPEÇA-SE 

precatório ou RPV, conforme o valor da obrigação, sem necessidade de 

novo despacho. 3. AUTORIZO, desde já, havendo requerimento expresso 

do credor, que no caso de impugnação parcial, a parte não questionada 

pela executada seja, desde logo, objeto de cumprimento (art. 535, § 3º, do 

CPC), na forma do artigo 535, § 4º, do CPC. 4. Não havendo impugnação 

não serão devidos honorários advocatícios ao credor, na forma do artigo 

85, § 7º, do CPC. 5. Seja corrigida autuação e distribuição para 

cumprimento de julgado. 6. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

Diamantino, 26 de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010826-34.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA MANTOVANI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8010826-34.2012.8.11.0005. REQUERENTE: MARTA MANTOVANI DA 

SILVA REQUERIDO: AMERICEL S/A CLARO CELULAR Vistos, etc. 1 – Em 

razão da penhora online de dinheiro positiva, conforme telas em anexo, 

intime-se a parte executada, por meio de seu advogado, ou, na ausência 

de advogado, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual manifestação no prazo de 5 dias, tudo na forma 854, § 2º e § 3º, 

do CPC. “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA 

ON-LINE. AUSÊNCIA DE TERMO. JUNTADA DOS EXTRATOS DA 

OPERAÇÃO. POSTERIOR INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE 

IMPUGNAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 475-J, § 1º, DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. FINALIDADE ATENDIDA. 

PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. 1. A lavratura do auto de penhora ou de sua 

redução a termo, com posterior intimação da parte executada para, 
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querendo, apresentar impugnação, assegura-lhe o conhecimento da exata 

identificação do bem sobre o qual recaiu a constrição. 2. Havendo 

penhora on-line, não há expedição de mandado de penhora e de 

avaliação, uma vez que a constrição recai sobre numerário encontrado em 

conta-corrente do devedor, sendo desnecessária diligência além das 

adotadas pelo próprio magistrado por meio eletrônico. 3. Se a parte pode 

identificar, com exatidão, os detalhes da operação realizada por meio 

eletrônico (valor, conta-corrente, instituição bancária) e se foi 

expressamente intimada para apresentar impugnação no prazo legal, 

optando por não fazê-lo, não é razoável nulificar todo o procedimento por 

estrita formalidade. Aplicação dos princípios da instrumentalidade das 

formas e pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo). 4. 

Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido. (REsp 

1195976/RN, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 05/03/2014)”. 2 – Decorrido o prazo 

de 5 dias, transformado o bloqueio em penhora ex vi legis (art. 854, § 5º, 

do CPC), e nada sendo requerido, libere-se o valor em favor da parte 

credora por meio de transferência bancária, após 15 dias, ou requeira o 

credor e devedor o que dê direito, nos mesmos 15 dias, na forma do artigo 

525, § 11, do CPC. 3 - Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 26 de outubro de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011231-70.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALGEMIRA SILVA DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8011231-70.2012.8.11.0005. EXEQUENTE: ALGEMIRA SILVA DA COSTA 

EXECUTADO: AMERICEL S/A CLARO CELULAR Vistos. 1 – Em razão da 

penhora online de dinheiro positiva, conforme telas em anexo, intime-se a 

parte executada, por meio de seu advogado, ou, na ausência de 

advogado, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual manifestação no prazo de 5 dias, tudo na forma 854, § 2º e § 3º, 

do CPC. “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA 

ON-LINE. AUSÊNCIA DE TERMO. JUNTADA DOS EXTRATOS DA 

OPERAÇÃO. POSTERIOR INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE 

IMPUGNAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 475-J, § 1º, DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. FINALIDADE ATENDIDA. 

PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. 1. A lavratura do auto de penhora ou de sua 

redução a termo, com posterior intimação da parte executada para, 

querendo, apresentar impugnação, assegura-lhe o conhecimento da exata 

identificação do bem sobre o qual recaiu a constrição. 2. Havendo 

penhora on-line, não há expedição de mandado de penhora e de 

avaliação, uma vez que a constrição recai sobre numerário encontrado em 

conta-corrente do devedor, sendo desnecessária diligência além das 

adotadas pelo próprio magistrado por meio eletrônico. 3. Se a parte pode 

identificar, com exatidão, os detalhes da operação realizada por meio 

eletrônico (valor, conta-corrente, instituição bancária) e se foi 

expressamente intimada para apresentar impugnação no prazo legal, 

optando por não fazê-lo, não é razoável nulificar todo o procedimento por 

estrita formalidade. Aplicação dos princípios da instrumentalidade das 

formas e pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo). 4. 

Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido. (REsp 

1195976/RN, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 05/03/2014)”. 2 – Decorrido o prazo 

de 5 dias, transformado o bloqueio em penhora ex vi legis (art. 854, § 5º, 

do CPC), e nada sendo requerido, libere-se o valor em favor da parte 

credora por meio de transferência bancária, após 15 dias, ou requeira o 

credor e devedor o que dê direito, nos mesmos 15 dias, na forma do artigo 

525, § 11, do CPC. 3 - Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 26 de outubro de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000377-63.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO APARECIDO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000377-63.2017.8.11.0005. EXEQUENTE: JOAO APARECIDO FERREIRA 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos. 1 – Em razão da penhora online de 

dinheiro positiva, conforme telas em anexo, intime-se a parte executada, 

por meio de seu advogado, ou, na ausência de advogado, pessoalmente, 

por via eletrônica ou carta direcionada ao endereço de citação ou último 

endereço cadastrado nos autos, para eventual manifestação no prazo de 

5 dias, tudo na forma 854, § 2º e § 3º, do CPC. “PROCESSUAL CIVIL. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON-LINE. AUSÊNCIA DE TERMO. 

JUNTADA DOS EXTRATOS DA OPERAÇÃO. POSTERIOR INTIMAÇÃO 

PARA APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 475-J, § 

1º, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. 

FINALIDADE ATENDIDA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS 

FORMAS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. 

NULIDADE NÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A lavratura 

do auto de penhora ou de sua redução a termo, com posterior intimação 

da parte executada para, querendo, apresentar impugnação, assegura-lhe 

o conhecimento da exata identificação do bem sobre o qual recaiu a 

constrição. 2. Havendo penhora on-line, não há expedição de mandado de 

penhora e de avaliação, uma vez que a constrição recai sobre numerário 

encontrado em conta-corrente do devedor, sendo desnecessária 

diligência além das adotadas pelo próprio magistrado por meio eletrônico. 

3. Se a parte pode identificar, com exatidão, os detalhes da operação 

realizada por meio eletrônico (valor, conta-corrente, instituição bancária) e 

se foi expressamente intimada para apresentar impugnação no prazo 

legal, optando por não fazê-lo, não é razoável nulificar todo o 

procedimento por estrita formalidade. Aplicação dos princípios da 

instrumentalidade das formas e pas de nullité sans grief (não há nulidade 

sem prejuízo). 4. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido. 

(REsp 1195976/RN, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 05/03/2014)”. 2 – Decorrido o prazo 

de 5 dias, transformado o bloqueio em penhora ex vi legis (art. 854, § 5º, 

do CPC), e nada sendo requerido, libere-se o valor em favor da parte 

credora por meio de transferência bancária, após 15 dias, ou requeira o 

credor e devedor o que dê direito, nos mesmos 15 dias, na forma do artigo 

525, § 11, do CPC. 3 - Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 26 de outubro de 

2018 José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012368-87.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO LOPES DE MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8012368-87.2012.8.11.0005. REQUERENTE: SEBASTIAO LOPES DE 

MENEZES REQUERIDO: AMERICEL S/A CLARO CELULAR Vistos. 1 – Em 

razão da penhora online de dinheiro positiva, conforme telas em anexo, 

intime-se a parte executada, por meio de seu advogado, ou, na ausência 

de advogado, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 
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endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual manifestação no prazo de 5 dias, tudo na forma 854, § 2º e § 3º, 

do CPC. “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA 

ON-LINE. AUSÊNCIA DE TERMO. JUNTADA DOS EXTRATOS DA 

OPERAÇÃO. POSTERIOR INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE 

IMPUGNAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 475-J, § 1º, DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. FINALIDADE ATENDIDA. 

PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. 1. A lavratura do auto de penhora ou de sua 

redução a termo, com posterior intimação da parte executada para, 

querendo, apresentar impugnação, assegura-lhe o conhecimento da exata 

identificação do bem sobre o qual recaiu a constrição. 2. Havendo 

penhora on-line, não há expedição de mandado de penhora e de 

avaliação, uma vez que a constrição recai sobre numerário encontrado em 

conta-corrente do devedor, sendo desnecessária diligência além das 

adotadas pelo próprio magistrado por meio eletrônico. 3. Se a parte pode 

identificar, com exatidão, os detalhes da operação realizada por meio 

eletrônico (valor, conta-corrente, instituição bancária) e se foi 

expressamente intimada para apresentar impugnação no prazo legal, 

optando por não fazê-lo, não é razoável nulificar todo o procedimento por 

estrita formalidade. Aplicação dos princípios da instrumentalidade das 

formas e pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo). 4. 

Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido. (REsp 

1195976/RN, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 05/03/2014)”. 2 – Decorrido o prazo 

de 5 dias, transformado o bloqueio em penhora ex vi legis (art. 854, § 5º, 

do CPC), e nada sendo requerido, libere-se o valor em favor da parte 

credora por meio de transferência bancária, após 15 dias, ou requeira o 

credor e devedor o que dê direito, nos mesmos 15 dias, na forma do artigo 

525, § 11, do CPC. 3 - Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 26 de outubro de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001266-17.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001266-17.2017.8.11.0005. REQUERENTE: NAYARA SANTOS FERREIRA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. 1 – Em razão da penhora online de 

dinheiro positiva, conforme telas em anexo, intime-se a parte executada, 

por meio de seu advogado, ou, na ausência de advogado, pessoalmente, 

por via eletrônica ou carta direcionada ao endereço de citação ou último 

endereço cadastrado nos autos, para eventual manifestação no prazo de 

5 dias, tudo na forma 854, § 2º e § 3º, do CPC. “PROCESSUAL CIVIL. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON-LINE. AUSÊNCIA DE TERMO. 

JUNTADA DOS EXTRATOS DA OPERAÇÃO. POSTERIOR INTIMAÇÃO 

PARA APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 475-J, § 

1º, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. 

FINALIDADE ATENDIDA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS 

FORMAS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. 

NULIDADE NÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A lavratura 

do auto de penhora ou de sua redução a termo, com posterior intimação 

da parte executada para, querendo, apresentar impugnação, assegura-lhe 

o conhecimento da exata identificação do bem sobre o qual recaiu a 

constrição. 2. Havendo penhora on-line, não há expedição de mandado de 

penhora e de avaliação, uma vez que a constrição recai sobre numerário 

encontrado em conta-corrente do devedor, sendo desnecessária 

diligência além das adotadas pelo próprio magistrado por meio eletrônico. 

3. Se a parte pode identificar, com exatidão, os detalhes da operação 

realizada por meio eletrônico (valor, conta-corrente, instituição bancária) e 

se foi expressamente intimada para apresentar impugnação no prazo 

legal, optando por não fazê-lo, não é razoável nulificar todo o 

procedimento por estrita formalidade. Aplicação dos princípios da 

instrumentalidade das formas e pas de nullité sans grief (não há nulidade 

sem prejuízo). 4. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido. 

(REsp 1195976/RN, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 05/03/2014)”. 2 – Decorrido o prazo 

de 5 dias, transformado o bloqueio em penhora ex vi legis (art. 854, § 5º, 

do CPC), e nada sendo requerido, libere-se o valor em favor da parte 

credora por meio de transferência bancária, após 15 dias, ou requeira o 

credor e devedor o que dê direito, nos mesmos 15 dias, na forma do artigo 

525, § 11, do CPC. 3 - Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 26 de outubro de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010147-68.2011.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO TEODORO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA COCCO BUSANELLO OAB - MT0009770A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSARA SPIGIORIN BELLON (EXECUTADO)

DARCI BELLON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8010147-68.2011.8.11.0005. EXEQUENTE: SUPERMERCADO TEODORO 

LTDA - EPP EXECUTADO: JUSARA SPIGIORIN BELLON, DARCI BELLON 

Vistos, etc. 1 – Em razão da penhora online de dinheiro positiva, conforme 

telas em anexo, intime-se a parte executada, por meio de seu advogado, 

ou, na ausência de advogado, pessoalmente, por via eletrônica ou carta 

direcionada ao endereço de citação ou último endereço cadastrado nos 

autos, para eventual manifestação no prazo de 5 dias, tudo na forma 854, 

§ 2º e § 3º, do CPC. “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

PENHORA ON-LINE. AUSÊNCIA DE TERMO. JUNTADA DOS EXTRATOS DA 

OPERAÇÃO. POSTERIOR INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE 

IMPUGNAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 475-J, § 1º, DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. FINALIDADE ATENDIDA. 

PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. 1. A lavratura do auto de penhora ou de sua 

redução a termo, com posterior intimação da parte executada para, 

querendo, apresentar impugnação, assegura-lhe o conhecimento da exata 

identificação do bem sobre o qual recaiu a constrição. 2. Havendo 

penhora on-line, não há expedição de mandado de penhora e de 

avaliação, uma vez que a constrição recai sobre numerário encontrado em 

conta-corrente do devedor, sendo desnecessária diligência além das 

adotadas pelo próprio magistrado por meio eletrônico. 3. Se a parte pode 

identificar, com exatidão, os detalhes da operação realizada por meio 

eletrônico (valor, conta-corrente, instituição bancária) e se foi 

expressamente intimada para apresentar impugnação no prazo legal, 

optando por não fazê-lo, não é razoável nulificar todo o procedimento por 

estrita formalidade. Aplicação dos princípios da instrumentalidade das 

formas e pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo). 4. 

Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido. (REsp 

1195976/RN, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 05/03/2014)”. 2 – Decorrido o prazo 

de 5 dias, transformado o bloqueio em penhora ex vi legis (art. 854, § 5º, 

do CPC), e nada sendo requerido, libere-se o valor em favor da parte 

credora por meio de transferência bancária, após 15 dias, ou requeira o 

credor e devedor o que dê direito, nos mesmos 15 dias, na forma do artigo 

525, § 11, do CPC. 3 - Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 26 de outubro de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001047-04.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE LESKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL CAJU CARDOSO OAB - MT24575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001047-04.2017.8.11.0005. REQUERENTE: JAQUELINE LESKE 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Recebo o recurso no 

efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Cumpra-se. Diamantino, 26 de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010753-28.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS GLORIA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO/AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8010753-28.2013.8.11.0005. REQUERENTE: RUBENS GLORIA FERREIRA 

REQUERIDO: CLARO/AMERICEL S/A Vistos etc. Recebo o recurso no 

efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Cumpra-se. Diamantino, 26 de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010495-81.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AUDO JUNIOR OLIVEIRA DE MATOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIMAL DIDHIETTE TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALCIDES MANTELLI JUNIOR OAB - MT0017540A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010495-81.2014.8.11.0005. EXEQUENTE: AUDO JUNIOR OLIVEIRA DE 

MATOS EXECUTADO: DIMAL DIDHIETTE TRANSPORTES LTDA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Considerando que as partes compuseram, HOMOLOGO o 

acordo celebrado e JULGO extinto o processo COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, na forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem custas ou despesas 

processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se 

com as baixas e anotações necessárias. P. I. C. Diamantino, 26 de outubro 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001442-93.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL MACHADO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT0006811A (ADVOGADO(A))

ROSANA LORIS AZEVEDO OAB - MT15344/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001442-93.2017.8.11.0005. REQUERENTE: RAQUEL MACHADO 

SANTANA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. 1 – Libere-se 

o valor mediante alvará de levantamento em favor da parte exequente. 2 – 

Por consequência, considerando a liberação dos valores, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a 

presente execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 26 de outubro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000437-36.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SANTANA PEREIRA DE LOYOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000437-36.2017.8.11.0005. REQUERENTE: SANTANA PEREIRA DE 

LOYOLA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. 1 – Libere-se o 

valor mediante alvará de levantamento em favor da parte exequente. 2 – 

Por consequência, considerando a liberação dos valores, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a 

presente execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 26 de outubro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010192-96.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010192-96.2016.8.11.0005. REQUERENTE: FAGNER CONCEICAO DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1 – Libere-se o 

valor mediante alvará de levantamento em favor da parte exequente. 2 – 

Por consequência, considerando a liberação dos valores, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a 

presente execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 26 de outubro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010174-12.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO OAB - MT0020029A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - MT0020347S 

(ADVOGADO(A))

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS OAB - MT14663/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010174-12.2015.8.11.0005. REQUERENTE: EDUARDO PEREIRA 

PANDOLFO REQUERIDO: UNIVERSO ONLINE S/A Vistos, etc. 1 – Libere-se 

o valor mediante alvará de levantamento em favor da parte exequente. 2 – 

Por consequência, considerando a liberação dos valores, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a 

presente execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 26 de outubro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000914-25.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANNY CRISTY DE LIMA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000914-25.2018.8.11.0005. REQUERENTE: DAYANNY CRISTY DE LIMA 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispenso o relatório em razão do 

permissivo contido no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Sem delongas, mesmo 

ciente da audiência de conciliação, conforme certidão de id. 15082372, a 

parte reclamante não se dignou em comparecer àquela assentada e nem 

apresentar qualquer justificativa, razão pela qual a extinção anômala da 

demanda é medida de rigor. Assim, diante da contumácia da parte 

reclamante, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na 

forma do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Custas pela parte 

reclamante, por força do artigo 51, § 2º, da Lei n. 9.099/95. P.I.C. Após o 

trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

Diamantino, 26 de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001146-71.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JOAO PAESE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ GOMES PIMENTEL (REQUERIDO)

JONAS BOTAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA ALVES DE CARVALHO VAZ OAB - MT22327/O-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001146-71.2017.8.11.0005. REQUERENTE: JOSE JOAO PAESE 

REQUERIDO: BEATRIZ GOMES PIMENTEL, JONAS BOTAN Vistos etc. 

Dispensada a apresentação de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Decido. Trata-se de ação de resolução contratual, onde o autor 

pleiteia o distrato de compromisso de venda e compra verbal, com a 

consequente extinção da obrigação contratual existente junto aos 

requeridos, bem como a condenação destes em danos materiais e morais. 

Narra a inicial, em síntese, que em 12/06/2017, o autor, na qualidade de 

promitente vendedor, se comprometeu a vender aos requeridos e estes a 

comprar do autor um imóvel situado no loteamento “Doca Espacial”, lote 15, 

quadra 10, nesta cidade de Diamantino. Alega ter sido pactuado, 

verbalmente, que o valor da venda seria de R$ 40.000,00, que seriam 

pagos quando o projeto do financiamento estivesse aprovado e a 

financiadora liberasse os valores. Assim, o autor informa que levantou 

toda a documentação necessária para confecção do projeto, 

disponibilizando uma quantia de mais ou menos R$ 2.000,00 para as 

documentações necessárias, e que estando o projeto aprovado e com os 

valores disponibilizados, os requeridos anunciaram que não tinham mais 

interesse no terreno. Desta forma, requer a extinção da relação contratual 

existente entre as partes, a devolução dos valores gastos para 

aprovação do projeto a título de dano material e indenização por danos 

morais. Os requeridos, por sua vez, alegam que receberam a visita do 

autor oferecendo-lhes um terreno, e que a princípio se interessaram tendo 

em vista a localização do imóvel informada pelo autor, mas que ao visitá-lo 

se depararam com um terreno diferente do informado pelo requerente e 

em outra localização. Alegam ainda, que mesmo tendo interesse no 

terreno, que nunca firmaram compromisso com o autor, mas apenas 

estavam na fase de estudo da viabilidade quanto a aquisição, contudo, 

desistiram do imóvel quando descobriram o custo para nivelar o imóvel. 

Pugnam, assim, pela improcedência da ação e a condenação do autor em 

litigância de má fé e danos morais. Pois bem. Verifica-se que o cerne da 

questão gira em torno da existência ou não de uma obrigação contratual, 

ainda que de modo verbal, estabelecida entre as partes, e o 

descumprimento, ou não, desta obrigação, qual seja: promessa de compra 

e venda verbal de um terreno situado no loteamento “Doca Espacial”, lote 

15, quadra 10, nesta cidade. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, vez que a regra do Código de Processo Civil estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito, o que não 

ocorreu. Em análise aos autos, o conjunto probatório não permite uma 

conclusão segura no sentido de que a parte autora celebrou com os 

requeridos o alegado compromisso de compra e venda da referida área 

urbana. Os únicos documentos que constam nos autos são um 

requerimento de autorização para o corte de árvores, cujo qual, segundo 

os requeridos, foi protocolado na SEMA após informação ao autor sobre o 

desinteresse na compra; um requerimento de certidão de localização do 

terreno; uma certidão de inteiro teor e um mapa datado de 02.12.2011. Por 

outro lado, realizada audiência de instrução nos autos, só foram ouvidos 

autor e a requerida Beatriz, sendo que através dos depoimentos de ambos 

não se pode concluir a existência do compromisso verbal de compra e 

venda, uma vez que a requerida nega a celebração da avença enquanto o 

autor aduz sua existência. Portanto, tanto os documentos juntados aos 

autos quanto a prova testemunhal produzida não servem como elementos 

constitutivos de eventual compromisso de compra e venda de imóvel 

urbano, tampouco são capazes de expressar consentimento ou vontade 

de qualquer dos contratantes. Assim sendo, tendo em vista que não 

restou demonstrado nenhuma obrigação contratual entre o autor e 

requeridos, não há que se falar, portanto, em indenização por danos 

materiais e morais decorrentes de arrependimento/ desistência dos 

supostos compradores. Isto porque, não havendo provas de contratação, 

há inexistência de inadimplemento contratual capaz de gerar direito à 

indenização. Portanto, os pedidos iniciais do autor são improcedentes. Por 

fim, o pedido contraposto das partes requeridas de condenação do autor 

em litigância de má fé e indenização por danos morais decorrente do 

alegado constrangimento em responder o presente processo também são 

improcedentes. No caso dos autos, não se observa qualquer má-fé 

processual da parte autora, face a deduzir pretensão que ao seu ver lhe 

era cabível e amparada por lei. Igualmente, não procede o pedido 

contraposto de indenização por danos morais, uma vez que não há nada 

nos autos que demonstre conduta antijurídica do autor, apta a amparar tal 

pretensão indenizatória, bem como não se constata qualquer ofensa à 

honra dos requeridos em responder a presente ação. Posto isso, julgo 

improcedente os pedidos iniciais e o pedido contraposto, extinguindo o 

processo com resolução do mérito, o que faço na forma do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/95. P.R.I. Após, com o trânsito 

em julgado, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. Diamantino, 26 de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito
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Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Forúm

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 191023 Nr: 4301-03.2017.811.0037

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4301-03.2017.811.0037- Código 191023

Restauração de Registro Civil

Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Restauração de Registro Civil proposta por Edite 

Maria dos Santos.

O processo foi originariamente distribuído à 2ª Vara Cível e posteriormente 

à 3ª Vara Cível, ambas desta Comarca, oportunidade que a Juíza de Direito 

titular declinou a competência para o Juízo Diretor do Foro.

Nos termos do artigo 51, inciso VI, do COJE, e artigo 292 da CNGC os 

pedidos de restauração, suprimento, retificação, nulidade e cancelamento 

de registros públicos tramitarão perante os respectivos Juízos Cíveis, com 

funções jurisdicionais.

Nesse diapasão, declino a competência para apreciação do feito ao Juízo 

da 2ª Vara Cível desta Comarca, prevento nestes autos.

Encaminhe-se ao Cartório Distribuidor para a devida redistribuição.

Primavera do Leste, 25 de outubro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 169646 Nr: 5072-15.2016.811.0037

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: IGUAÇU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:OAB/MT3.966

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesse contexto, julgo procedente o pedido para deferir a devolução do 

valor de R$ 502,96 (quinhentos e dois reais e noventa e seis centavos), 

referente às Guias nº 79546 (custas judiciais) e 79547 (taxa 

judiciária).Oficie-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – 

DCA/TJMT, encaminhando-se os documentos pertinentes, para que 

promova a restituição, cujo valor deverá ser depositado na conta 

informada pela requerente.Após, arquive-se.Cumpra-se.Primavera do 

Leste, 25 de outubro de 2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de 

Direito Diretor do Foro

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 175842 Nr: 8441-17.2016.811.0037

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYSSON COSTA OURIVES - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8441-17.2016.811.0037- Código 175842

Retificação de Registro Civil

Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Retificação de Registro Civil proposta por João 

Andrade de Oliveira.

O processo foi originariamente distribuído à 3ª Vara Cível desta Comarca, 

oportunidade que a Juíza de Direito titular declinou a competência para o 

Juízo Diretor do Foro.

Nos termos do artigo 51, inciso VI, do COJE, e artigo 292 da CNGC os 

pedidos de restauração, suprimento, retificação, nulidade e cancelamento 

de registros públicos tramitarão perante os respectivos Juízos Cíveis, com 

funções jurisdicionais.

Nesse diapasão, declino a competência para apreciação do feito ao Juízo 

da 3ª Vara Cível desta Comarca.

Às providências para a devida redistribuição.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 25 de outubro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 210446 Nr: 4304-21.2018.811.0037

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pedido de Providências nº 4304-21.2018.811.0037

Código 210446

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de restituição de custas judiciais de recurso formulado 

por João Oliveira de Lima.

Sustenta que, quando da interposição de recurso de apelação nos autos 

de cód. 1001894-07.2017.811.0037, distribuído perante a 2ª Vara Cível 

desta Comarca, recolheu em duplicidade o mesmo valor de R$ 375,89, 

referentes às Guias nº 38720 e 38724.

O gestor judiciário da 2ª Vara certificou nos autos que a Guia nº 38724 

não foi utilizada naqueles autos (fl. 19).

É o relatório. Decido.

A Instrução Normativa SCA nº 02/2011, do Departamento de Controle e 

Arrecadação, estabelece que o pedido de restituição é “o instrumento 

utilizado pela parte para solicitar ao Juiz a devolução de valor recolhido 

indevidamente, em duplicidade ou a maior”.

No caso, o requerente apresentou as guias nº 38720 e 38724, no valor de 

R$ 375,89, cada uma, com comprovante de pagamento (fls. 07/08), e 

informou que efetuou o recolhimento em duplicidade por equívoco.

Por seu turno, o Gestor Judiciário informou a não utilização da Guia nº 

38724 (fl. 19), o que corrobora os argumentos do requerente.

Nesse contexto, julgo procedente o pedido para deferir a devolução do 

valor de R$ 375,89 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove 

reais), referente à Guia nº 38724.

Oficie-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, 

encaminhando-se os documentos pertinentes, para que promova a 

restituição, cujo valor deverá ser depositado na conta informada pela 

requerente.

Após, arquive-se.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 25 de outubro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005187-48.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

C. G. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE CAROLINE ESCAME SANTOS OAB - MT22502/O (ADVOGADO(A))

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI OAB - MT6209/O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. D. S. P. (RÉU)

K. H. G. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intime-se as advogadas da parte autora Drª ANNE CAROLINE ESCAME 

SANTOS OAB/MT 22502 e Drª EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI 

OAB/MT 6209 da certidão negativa juntada aos autos pelo oficial de justiça 

sob o ID 16139424.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001559-85.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

G. M. T. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT0007222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. T. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOELMA PULTINAVICIUS OAB - PR47385 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO, da Advogada da parte Interessada, MARILENE FAVARIM 

TORRES, Genitora da Requerida ALEXIA, para que informe nos autos o 

endereço completo do médico perito, indicado pela mesma, para desta 

forma realizar a sua intimação acerca da nomeação para a realização da 

perícia determinada por este Juízo.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003569-68.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO SGUIZARDI OAB - MT0016483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. G. S. (REQUERIDO)

 

Intimar a parte autora para recolher as custas de distribuição da carta 

precatória expedida, devendo apresentar a guia de recolhimento nos 

autos principais, no prazo de 10 dias.

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002164-31.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA COSTA DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA MANOELA DIOZ SENA OAB - MT0014101A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME ANTONIO DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA OAB - MT0007719A-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002164-31.2017.8.11.0037. Vistos etc. Trata-se de ação de divórcio, 

alimentos à ex-cônjuge e partilha de bens. Denota-se que as partes 

transacionaram, concordando com o divórcio, a fixação de alimentos e a 

partilha de um lote situado no bairro Novo Progresso, nessa cidade de 

Primavera do Leste/MT. O requerido apresentou contestação (ID 9989535 

- Pág. 1 a 6) e a autora impugnou a defesa (ID 10328648 - Pág. 1 a 3). 

Resta, assim, pendente a partilha de um terreno, em que se edificaram 

uma casa e seis quitinetes, localizado na Rua Eligio Baldo, nº 229, bairro 

Centro-Leste, nessa cidade de Primavera do Leste/MT, bem como um 

veículo motocicleta CG 125 Fan ES. Diante dos argumentos trazidos pelas 

partes, verifico controverso o período de convivência estabelecido antes 

do casamento civil, a data da construção das edificações (casa e 

quitinetes) e a origem dos valores que possibilitaram a aquisição da 

motocicleta. Assim, defiro o pedido do requerido (ID 15721487 - Pág. 1) e 

designo audiência de instrução para o dia 10/04/2019 às 14h30min. 

Intimem-se as partes por meio de seus procuradores para, havendo 

interesse na prova testemunhal, apresentação do rol de testemunhas, no 

prazo de 15 dias, bem como comparecimento da parte e de suas 

testemunhas independente de intimação do Juízo (art. 274, 357, §4º e 455, 

ambos do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste, 26/10/2018. 

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005240-29.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

G. O. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDIANE OLIVEIRA ROCHA OAB - 003.243.441-39 (REPRESENTANTE)

LUCIANA RAMBO OAB - MT0008645A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. N. B. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Certifico que por determinação da MM. Juíza da Primeira Vara desta 

Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO para o dia 04/02/2019 às 

15h00min, que deverá ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta comarca, localizado na UNIC (Universidade de 

Primavera do Leste), na Avenida Paulo Cesar Aranda, número 241, Bloco 

1, Sala 1, Bairro Jardim Riva, neste município.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 133409 Nr: 5518-86.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WRAF, SVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademar Antonio Ródio - 

OAB:9451/PR

 Vistos etc.

Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 167790 Nr: 4112-59.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SKDSS, ZLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCDS, SZDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 113417 Nr: 3923-23.2012.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANICE MARIA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA ROSA DE OLIVEIRA, JOSÉ 

MILTON DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que decorreu o prazo de suspensão requerido às fls.119, 

intime-se a parte autora para dar prosseguimento no feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 176749 Nr: 8911-48.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLRC, JRDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYSSON COSTA OURIVES - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, EDISON GONÇALVES DE ANDRADE 

JUNIOR - OAB:22367/O, MARGARIDA ALVES DE ASEVEDO DIOGENES - 

OAB:MT/0024441-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Dê-se vista ao Ministério Público.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 116060 Nr: 6675-65.2012.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFV, LDRV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLLIANA PATRÍCIA PIOVESAN 

- OAB:MT 15878-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a cota ministerial.

Intime-se a parte autora pessoalmente para comparecer na Secretaria da 

1ª Vara, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de apresentar a certidão de 

nascimento de Luan Felipe Vidal, devidamente alterada com o registro de 

seu genitor, sob pena da responsável legal responder pelo crime de 

descumprimento de ordem judicial.

Decorrido o prazo in albis, certifique-se.

 Após, dê-se vista ao Ministério Público.

Em seguida, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 154675 Nr: 6602-88.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASS, ASM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA VIEIRA DOS SANTOS 

FERNANDES - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que as tentativas de citação do requerido restaram 

infrutíferas, consoante fls.29/30, bem como que a requerente não sabe a 

atual localização deste, tenho que o mesmo está em local incerto e não 

sabido, razão pela qual, defiro o pedido de fls.31 e nos termos do art. 256, 

II, do CPC, determino sua citação editalícia. Em atenção ao disposto no art. 

257, III, do CPC, fixo o prazo de 20 (vinte) dias.

Transcorrido o prazo assinalado, sem apresentação de resposta, desde 

já, nomeio Defensor Público diverso do que subscreveu a petição inicial 

para apresente defesa em favor do executado, no prazo de lei.

 Na hipótese acima exposta, encaminhem-se os autos à Defensoria 

Pública.

Em seguida, intime-se a requerente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 161875 Nr: 1198-22.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSG, KSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da informação de pagamento do débito alimentar e recibo se 

fls.22/23, intime-se a exequente para requer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Dê-se vista ao Ministério Público.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 149531 Nr: 4146-68.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MTDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTDS, NNDSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls.42.

Intime-se a parte autora pessoalmente para comparecer à Defensoria 

Pública, para informar o atual endereço dos requeridos, no prazo de 10 

(quinze) dias, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo in albis, certifique-se.

Em seguida, dê-se vista ao Ministério Público.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 66116 Nr: 5875-42.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCCDS, DCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO FREITAS DE 

SOUZA - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLANDIS DA SILVA 

SANTOS - OAB:19897/0

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls.109. Para tanto, intime-se pessoalmente a parte 

autora para que compareça a Defensoria Pública, a fim de manifestar 

acerca da proposta de acordo oferecida pelo executado às fls.91/96, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo in albis, certifique-se e dê-se vista a Defensoria Pública 

e ao Ministério Público para manifestação.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, serve a presente como mandado/oficio, sendo o 

caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 178052 Nr: 9606-02.2016.811.0037

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYSSON COSTA OURIVES - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em que pese o pedido do requerente de fls.34-v, compulsando os autos 

verifico que a requerida foi citada e intimada às fls.18/21. Assim, 

certifique-se o decurso de prazo para apresentação de contestação.

Em seguida, intime-se o autor para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 25197 Nr: 1515-74.2003.811.0037

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILEY ROSA XAVIER, MARCO ANTÔNIO MARINHO 

DE MELO, ANDRÉ ILDO BORTOLIERO, LEANDRO BORTOLIERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS BORTOLIERO - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENICE PEREIRA CARILLE - 

OAB:1214/MS, FRANCIELLA TROMBETTA CADORE - OAB:MT 11.298, 

JANAINA DE OLIVEIRA CAMPOS SANTOS - OAB:PR-29656, 

JAQUELINE CASEMIRO PEREIRA - OAB:OAB/MS 8612, JOSÉ ANTONIO 

DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - OAB:5622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA MARA BASEI - 

OAB:5066-B/MT

 Em complemento a certidão anterior, datada de 24/10/2018, impulsiono os 

autos intimado o d. Advogado JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE 

NOGUEIRA, para recolher diligências para cumprimento do mandado de 

intimação expedido com a finalidade de intimação dos demais herdeiros 

para a audiência realizada no dia 06/11/2018, às 15h20min, em caráter de 

urgência, visando assim o integral cumprimento da decisão da Magistrada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 113420 Nr: 3927-60.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECD, EGCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que o requerido não foi localizado, não sendo possível o 

cumprimento do mandado de prisão, consoante fls.86/91, intime-se a 

requerente para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Em seguida, dê-se vista ao Ministério Público.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 62077 Nr: 1848-16.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPNS, SN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO FREITAS DE 

SOUZA - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls.124.

Intime-se a parte autora pessoalmente para comparecer a Defensoria 

Pública, para informar acerca dos recebimentos das prestações 

alimentícias, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo in albis, certifique-se.

Em seguida, dê-se vista ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 140460 Nr: 10484-92.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDDO, APDOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que a tentativa de citação do requerido restou infrutífera, 

consoante fls. 23/24, bem como que a requerente não sabe a atual 

localização deste, tenho que o mesmo está em local incerto e não sabido, 

razão pela qual, defiro o pedido de fls.27-v e nos termos do art. 256, II, do 

CPC, determino sua citação editalícia. Em atenção ao disposto no art. 257, 

III, do CPC, fixo o prazo de 20 (vinte) dias.

Transcorrido o prazo assinalado, sem apresentação de resposta, desde 

já, nomeio Defensor Público diverso do que subscreveu a petição inicial 

para apresente defesa em favor do executado, no prazo de lei.

 Na hipótese acima exposta, encaminhem-se os autos à Defensoria 

Pública.

Em seguida, intime-se a requerente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 106488 Nr: 5544-89.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BFDT, DAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO VICTOR ARAUJO 

AMORIM - OAB:19.600/MT

 Vistos etc.

Dê-se vista ao Ministério Público para que se manifeste quanto ao pedido 

de prisão do executado de fls. retro.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 110568 Nr: 890-25.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KSR, KS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LVR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO 

- DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos etc.

Considerando que decorreu o prazo estipulado no acordo de fls.36/37, 

intime-se a exequente para informar se houve o integral cumprimento do 

referido acordo, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 146132 Nr: 2598-08.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHPDM, LGPDM, LPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que as tentativas de citação do requerido restaram 

infrutíferas, consoante fls. 19/20 e fls. 30/31, bem como que a requerente 

não sabe a atual localização deste, tenho que o mesmo está em local 

incerto e não sabido, razão pela qual, defiro o pedido de fls.31-v e nos 

termos do art. 256, II, do CPC, determino sua citação editalícia. Em atenção 

ao disposto no art. 257, III, do CPC, fixo o prazo de 20 (vinte) dias.
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Transcorrido o prazo assinalado, sem apresentação de resposta, desde 

já, nomeio Defensor Público diverso do que subscreveu a petição inicial 

para apresente defesa em favor do executado, no prazo de lei.

 Na hipótese acima exposta, encaminhem-se os autos à Defensoria 

Pública.

Em seguida, intime-se a requerente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 124751 Nr: 7324-93.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMDJS, MADN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO MEDEIROS DOS 

SANTOS - OAB:20846/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA ROSSAROLLA 

BANDO - OAB:12951/MT, Manoel Mazzutti Neto - OAB:OAB-MT 

16.647

 Vistos etc.

Intime-se pessoalmente a parte autora para que se manifeste acerca dos 

documentos de fls.209/224, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção.

Transcorrido o prazo in albis, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 121082 Nr: 3579-08.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJDSS, MSPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDDSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a informação de quitação do débito alimentar, conforme 

comprovantes de pagamento de fls.48, intime-se a parte autora para que 

se manifeste.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 169434 Nr: 5005-50.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJSDS, TSDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, 

ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante do pedido de extinção do feito às fls.40, dê-se vista ao Ministério 

Público.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 128825 Nr: 1708-06.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KVSN, SKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1708-06.2014.811.0037

 ESPÉCIE :  P roced imen to  Ord iná r i o ->Proced imen to  de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: KALYNNE VICTÓRIA SOARES NERES e SAMIRA 

KARINE SOARES

PARTE RÉQUERIDA: DANILO SANTOS NERES

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: DANILO SANTOS NERES

FINALIDADE: Citação do requerido para, querendo responder os termos da 

presente ação, pois o mesmo se encontra em lugar incerto e não sabido.

 RESUMO DA INICIAL: O requerido nunca ajudou com despesas 

extraordinárias com material escolar, e saúde da requerente o que implica 

em uma sobrecarga da genitora no custeio das necessidades da filha. 

Ocorre que a mãe da autora mesmo sobrecarregando-se no trabalho não 

tem conseguido fazer frente a todas as necessidades de sua filha, sendo 

certo que o valor arbitrado a título de pensão a ser pago pelo requerido, 

revela-se insuficiente para o pagamento das despesas com a manutenção 

do requerente.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos, etc. Cite-se o requerido por edital, tendo em 

vista a informação de que se encontra em local incerto e não sabido, com 

prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 256 e seguintes, do Código 

de Processo Civil. Na hipótese de o requerido não apresentar 

contestação, desde já, nomeio como curadora especial a Defensoria 

Pública local para promover a sua defesa. Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT. Lidiane de Almeida 

Anastácio Pampado

Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

Primavera do Leste - MT, 25 de outubro de 2018.

Lindinalva Lopes da Silva Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 70627 Nr: 2938-25.2010.811.0037

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCBDA, KCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO FREITAS DE 

SOUZA - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls.40.

Intime-se a parte autora pessoalmente para comparecer à Defensoria 

Pública, para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento do feito.

Transcorrido o prazo sem manifestação, arquive-se o presente feito com 

as cautelas de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 172542 Nr: 6570-49.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WGCDO, SCDO, SCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDS, MADO, LFDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE TEREZINHA ANDRADE DA 

SILVA - OAB:MT/ 18.182-A, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 

21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.
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Defiro o pedido ministerial de fls.37-v.

Intime-se a parte autora pessoalmente para dar prosseguimento no feito, 

informando o atual endereço dos requeridos Edenice Rodrigues dos 

Santos e Marcos Antônio de Oliveira, no prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis, certifique-se.

Em seguida, dê-se vista ao Ministério Público.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 103505 Nr: 2515-31.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEJLDS, RJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍULA ALESSANDRA FACHIN 

PACKER FALEIROS - OAB:7.531-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 103505

Vistos etc.

Considerando o manifesto desinteresse processual da parte autora em 

dar prosseguimento ao feito, JULGO EXTINTO o processo sem resolução 

de mérito, com fulcro no art. 485, inciso III do CPC, face a falta de interesse 

superveniente de agir.

Intimem-se.

Publicada e registrada no sistema.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 23 de outubro de 2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 107643 Nr: 6773-84.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LHPDC, MLCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 Código 107643

Vistos etc.

Trata-se de ação de execução de alimentos proposta por Luis Henrique 

Pereira da Conceição representado pela sua genitora Maria Luiza Correia 

da Silva, em face de Luis Carlos Pereira da Conceição.

A parte autora requerer a extinção do processo (fls.89).

O Ministério Público não se opôs ao pedido (fl.89/v).

Desse modo, acolho o petitório retro e JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, com base no art. 485 do CPC, determinando o seu 

arquivamento.

Isento de custas, face aos benefícios da justiça gratuita.

Publicada e registrada no sistema Apolo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste, 23/10/2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 20081 Nr: 1830-39.2002.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVVS, SVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, 

ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO FRANCISCO VIEIRA 

DA SILVA - OAB:5685/MT

 Código 20081

Vistos etc.

Considerando o manifesto desinteresse processual da parte autora em 

dar prosseguimento ao feito, JULGO EXTINTO o processo sem resolução 

de mérito, com fulcro no art. 485, inciso III do CPC, face a falta de interesse 

superveniente de agir.

Intimem-se.

Publicada e registrada no sistema.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 23 de outubro de 2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 154380 Nr: 6430-49.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 154380

Vistos etc.

HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a transação 

celebrada entre as partes (fls.36/37).

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, determinando seu 

arquivamento.

Sem custas.

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Primavera do Leste, 23/10/2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 55840 Nr: 3438-62.2008.811.0037

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WNDS, FNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA LANDIM DA SILVA 

FLESCH - OAB:, ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH - 

OAB:14.932-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA PORCEL MARTINS - 

OAB:PR/22.103

 Código 55840

Vistos etc.

Considerando o manifesto desinteresse processual da parte autora em 

dar prosseguimento ao feito, JULGO EXTINTO o processo sem resolução 

de mérito, com fulcro no art. 485, incisos II e III do CPC, face a falta de 

interesse superveniente de agir, em consequência, determino seja 

devolvido ao executado os valores bloqueados em sua conta FGTS.

Intimem-se.

Publicada e registrada no sistema.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 23 de outubro de 2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 65301 Nr: 5074-29.2009.811.0037

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADIEJDCDPDL-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAUL NUNES - 
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OAB:MT/12211-B

 Vistos etc.

Defiro a promoção ministerial de f. 115 pelos seus próprios fundamentos e 

julgo extinto o feito, determinando o seu arquivamento.

Ciência ao Ministério Público.

Publicada e registrada no sistema Apolo.

Intimem-se as partes. Cumpra-se.

Primavera do Leste, 23/10/2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 158729 Nr: 8464-94.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELY APARECIDA THOMAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VICTOR ARAUJO 

AMORIM - OAB:19.600/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 158729

Vistos etc.

Considerando o manifesto desinteresse processual da parte autora em 

dar prosseguimento ao feito, JULGO EXTINTO o processo sem resolução 

de mérito, com fulcro no art. 485, incisos II e III do CPC, face a falta de 

interesse superveniente de agir.

Intimem-se.

Publicada e registrada no sistema.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 23 de outubro de 2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 157875 Nr: 8058-73.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADOR, GRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PADILHA DE LIMA - 

OAB:MT 21010/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO PILOTO MACIEL - 

OAB:8222-B-MT

 Vistos etc.

Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 152371 Nr: 5512-45.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMDSC, AC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE CASTRO - 

OAB:OAB/MT 20442-O, PATRICIA VIEIRA DOS SANTOS FERNANDES - 

DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que as tentativas de citação do requerido restaram 

infrutíferas, consoante fls.49/55, bem como que os requerentes não sabe 

a atual localização desta, tenho que o mesmo está em local incerto e não 

sabido, razão pela qual, defiro como requer o Ministério Público às fls. 73 e 

nos termos do art. 256, II, do CPC, determino sua citação editalícia. Em 

atenção ao disposto no art. 257, III, do CPC, fixo o prazo de 20 (vinte) dias.

Transcorrido o prazo assinalado, sem apresentação de resposta, desde 

já, nomeio Defensor Público diverso do que subscreveu a petição inicial 

para apresente defesa em favor do executado, no prazo de lei.

 Na hipótese acima exposta, encaminhem-se os autos à Defensoria 

Pública.

Sem prejuízo, oficie-se a Secretaria Municipal de Saúde para que forneça 

atendimento com otorrinolaringologista, bem como o Exame de Distúrbio do 

Processamento Auditivo Central (DPAC) à adolescente Jordana, conforme 

solicitado pelo NAMEI.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 176803 Nr: 8946-08.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BJK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APOENO HENRIQUE SILVA 

SOARES - OAB:MT 19.480, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 

11002-B, TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 18.241-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESA MARTIGNAGO DE 

SOUZA - OAB:MT/13974, MARCOS PAULO MODESTO - 

OAB:MT/15.220

 Vistos etc.

Intime-se pessoalmente a parte autora para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo in albis, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 164659 Nr: 2520-77.2016.811.0037

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DSS, PADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYSSON COSTA OURIVES - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMÓTHEO DE ALMEIDA - OAB:MT/12.025

 Certifico que a parte requerida apresentou contestação às fls.89/98, 

assim intimo a parte autora para impugná-la, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 164744 Nr: 2562-29.2016.811.0037

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TKD, TKHV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSICA MAAKAROUN TUCCI 

- OAB:20444, RICARDO ALMEIDA DE ANDRADE - OAB:11282

 :”Vistos, etc.: Primeiramente dê-se vista ao Ministério Público para que 

ratifique esta audiência realizada na data de hoje.

 Cuida-se de ação de alimentos proposta por Tiemy Keiko Dontechef, 

menor, representada por sua genitora Talline Keiko Higa Volpini, em face 

de Cesar da Silva Dontechef. Documentos acostados à inicial nas 

fls.08/12. A inicial foi recebida às fls.13, ocasião em foi deferido 

liminarmente alimentos no valor de 30% do salário mínimo, mais 50% das 

despesas extras. Devidamente citado, o réu apresentou contestação às 

fls.50/55, requerendo a fixação dos alimentos no montante de 30% do 

salario mínimo. Depoimento pessoal do réu realizado no juízo deprecado de 

Campo Grande (fls.156), bem como depoimento pessoal da autora 

realizado na data de hoje, além da colheita de uma testemunha por ela 

trazida. É o relato do necessário. Decido: após a oitiva do requerido no 

juízo deprecado, verifico que o réu tem condições de arcar com alimentos 

em um valor maior do que o fixado liminarmente. Com efeito, o réu em seu 

depoimento pessoal afirmou que reside com sua mãe em Campo Grande, 

não pagando aluguel. Aduziu que recebeu um carro de herança de seu 

pai, utilizando-o em seu dia-a-dia para seus trajetos pessoais. Não 
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obstante informe que realize poucas tatuagens, em pesquisa efetuada em 

seu Instagram, pela Defensoria Pública, nesta data (conforme fotos 

juntadas em anexo), verifica-se que sua informação de renda mensal não 

procede. De outro lado, sua afirmação de que faz poucas tatuagens está 

em dissonância com a prova produzida neste ato em pesquisa de sua 

rede social pessoal Instagram, da qual se infere que realiza muitas 

tatuagens, com formatos detalhados, grandes, deduzindo-se que aufere 

valores razoáveis por cada uma delas, e não R$100,00 (cem reais) como 

informado em seu depoimento pessoal. Por fim, consoante se vê de seu 

depoimento pessoal, friso que para sua outra filha o réu paga alimentos no 

valor mensal de R$680,00 (seiscentos e oitenta reais), o que corrobora a 

assertiva de que sua renda mensal não é a alegada, pelos fundamentos 

acima esposados, majoro os alimentos para 50% do salário mínimo, 

equivalente à R$477,00 (quatrocentos e setenta e sete reais), além da 

obrigação correspondente ao rateio das despesas extraordinárias, que 

deverão ser dividas em 50% para cada uma das partes (médica, 

odontológica, farmacêuticas e escolares), mediante prévio aviso da 

genitora e apresentação de notas fiscais/recibo. Os alimentos deverão ser 

depositados mensalmente, até o dia 10 de cada mês em conta em nome da 

parte autora.

 Outrossim, defiro como requer a Defensoria Pública. Para tanto, após a 

juntada do parecer ministerial, expeça-se carta precatória a fim de ouvir 

as testemunhas a serem arroladas pela Defensoria Pública no prazo de 10 

dias. Em seguida, dê-se vista a parte requerida para que se manifeste 

acerca das imagens juntadas neste ato pela Defensoria. Com o retorno da 

Precatória, dê-se vista ás partes para alegações finais, no prazo 

sucessivo de 15 dias, após ao MP para parecer, em seguida, venham-me 

os autos conclusos para prolação de sentença. Intime-se a parte 

requerida, através de seu advogado, para que proceda ao pagamento dos 

alimentos no montante majorado neste ato para 50% do salário mínimo, 

além de 50% das despesas extras eventualmente existentes. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 114371 Nr: 4785-91.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WKXR, WCXR, ACX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. retro. Para tanto, determino a inclusão do nome do 

devedor nos órgão de proteção ao crédito SPC e SERASA.

 Em seguida, intime-se a requerente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 72362 Nr: 4677-33.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJSDS, JRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO FREITAS DE 

SOUZA - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 105 e procedo com a consulta dos dados 

cadastrais das partes junto à Infojud (Receita Federal) e ao Renajud 

(DETRAN).

Determino que a Secretaria de Vara realize a consulta junto ao SIEL.

Obtido endereço diverso do constante no feito, promova-se a intimação da 

parte autora para que compareça junto à Defensoria Pública no prazo de 

10 dias.

 Não sendo obtido endereço, caso seja idêntico ao já apurado nos autos, 

ou não sendo localizada a parte no novo endereço, desde já, suspendo o 

feito pelo prazo de 60 dias.

Decorrido o prazo da suspensão in albis, vista à Defensoria Pública.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 166967 Nr: 3676-03.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVCRP, EJPDS, ECR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA VIEIRA DOS SANTOS 

FERNANDES - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls.33, considerando que o requerido não foi localizado 

no endereço indicado nos autos e que a parte autora desconhece o atual 

endereço do mesmo, procedo à busca de endereço pelos sistemas 

eletrônicos conveniados ao Tribunal de Justiça.

Obtido endereço diverso do constante no feito, proceda-se nova tentativa 

de citação e intimação do requerido.

Não sendo obtido endereço, caso seja idêntico ao já apurado nos autos, 

dê-se vista a Defensoria Pública para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Em seguida, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação.

Após, conclusos.

Cumpra-se, servindo a presente como mandado/oficio, sendo o caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 165440 Nr: 2864-58.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVBDA, MEBDA, KDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLPDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 23 e procedo com a consulta dos dados cadastrais 

das partes junto à Infojud (Receita Federal) e ao Renajud (DETRAN).

Determino que a Secretaria de Vara realize a consulta junto ao SIEL.

Obtido endereço diverso do constante no feito, promova-se a citação da 

parte requerida nos termos da lei.

 Não sendo obtido endereço, caso seja idêntico ao já apurado nos autos, 

ou não sendo localizada a parte no novo endereço, desde já, defiro a sua 

citação por edital.

Após, vista à Defensoria Pública e em seguida, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 162629 Nr: 1512-65.2016.811.0037

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VYLDO, FLDO, FLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VQDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA VIEIRA DOS SANTOS 

FERNANDES - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls.54, considerando que o requerente não foi 

localizado no endereço indicado nos autos, procedo à busca de endereço 

pelos sistemas eletrônicos conveniados ao Tribunal de Justiça.

Obtido endereço diverso do constante no feito, designe-se audiência de 

mediação, a qual deverá ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta comarca e proceda-se a intimação pessoal da 

requerente para comparecer a audiência designada.

Não sendo obtido endereço, caso seja idêntico ao já apurado nos autos, 

ou não sendo localizada a parte no novo endereço, dê-se vista a 
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Defensoria Pública para requerer o que entender de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 144860 Nr: 1989-25.2015.811.0037

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KBB, SK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISA DE CAMARGO VIANA - 

DEFENSORA PÚBLICA - OAB:14242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 50 e procedo com a consulta dos dados cadastrais 

das partes junto à Infojud (Receita Federal) e ao Renajud (DETRAN).

Determino que a Secretaria de Vara realize a consulta junto ao SIEL.

Obtido endereço diverso do constante no feito, promova-se a citação da 

parte requerida nos termos da lei.

 Não sendo obtido endereço, caso seja idêntico ao já apurado nos autos, 

ou não sendo localizada a parte no novo endereço, desde já, defiro a sua 

citação por edital.

Após, vista à Defensoria Pública e em seguida, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 131302 Nr: 3823-97.2014.811.0037

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls.55, considerando que o requerente não foi 

localizado no endereço indicado nos autos, procedo à busca de endereço 

pelos sistemas eletrônicos conveniados ao Tribunal de Justiça.

Obtido endereço diverso do constante no feito, intime-se pessoalmente o 

requerente para comparecer na Defensoria Pública para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Não sendo obtido endereço, caso seja idêntico ao já apurado nos autos, 

ou não sendo localizada a parte no novo endereço, dê-se vista a 

Defensoria Pública para requerer o que entender de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Sem prejuízo, acolho o pedido ministerial de fls. retro e determino a 

intimação da requerida Lois e de seu filho Gustavo Henrique para que 

compareçam à próxima Oficina de Pais e Filhos.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 141210 Nr: 295-21.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de f. 34 e procedo com a consulta dos dados cadastrais 

das partes junto à Infojud (Receita Federal) e ao Renajud (DETRAN).

Determino que a Secretaria de Vara realize a consulta junto ao SIEL.

Obtido novo endereço, intime-se a parte autora para que compareça à 

Defensoria Pública no prazo de 10 dias.

Não sendo obtido endereço, caso seja idêntico ao(s) já apurado(s) nos 

autos, ou não sendo localizada a parte no novo endereço, desde já, 

suspendo o feito pelo prazo de 60 dias.

Decorrido o prazo da suspensão in albis, vista à Defensoria Pública.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 137115 Nr: 8373-38.2014.811.0037

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEPDS, LVRVP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRDSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que as tentativas de citação do requerido restaram 

infrutíferas, consoante fls.16v e 27, tenho que o mesmo está em local 

incerto, razão pela qual, defiro o pedido de fls.32/33 e nos termos do art. 

256, II, do CPC, determino sua citação editalícia. Em atenção ao disposto no 

art. 257, III, do CPC, fixo o prazo de 20 (vinte) dias.

Transcorrido o prazo assinalado, sem apresentação de resposta, desde 

já, nomeio a Defensoria Pública como curador especial, para apresentar 

defesa em favor do requerido, no prazo de lei.

 Na hipótese acima exposta, encaminhem-se os autos à Defensoria 

Pública.

Em seguida, intime-se a requerente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 131700 Nr: 4159-04.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FHDSPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - 

OAB:MT/7719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cite-se o requerido por edital, tendo em vista a informação de que se 

encontra em local incerto e não sabido, com prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos do artigo 256 e seguintes, do Código de Processo Civil.

Na hipótese de o requerido não apresentar contestação, desde já nomeio 

como curador especial a Defensoria Pública para promover a sua defesa.

Em seguida, intime-se a parte autora para requerer o que entender de 

direito, no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 205796 Nr: 978-30.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADSM, LFADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DURVAL SOBRAL 

FEITOSA - DEFENSOR PUBLICO - OAB:100380/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls.60-v, considerando que a requerente não foi 

localizado no endereço indicado nos autos para realização de estudo 

psicossocial, procedo à busca de endereço pelos sistemas eletrônicos 

conveniados ao Tribunal de Justiça.

Obtido endereço diverso do constante no feito, proceda-se a realização 

de estudo psicossocial na residência da requerente.

Não sendo obtido endereço, caso seja idêntico ao já apurado nos autos, 

ou não sendo localizada a parte no novo endereço, dê-se vista a 
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Defensoria Pública para requerer o que entender de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 211863 Nr: 4914-86.2018.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MWMB, RGP, MKBV, BCBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCMB, ADSA, SVF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO SERGIO MOURA SANTOS 

- DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que as tentativas de citação do requerido restaram 

infrutíferas, consoante fls.19 e 34, bem como que a requerente não sabe 

a atual localização deste, tenho que o mesmo está em local incerto, razão 

pela qual, defiro o pedido de fls.36 e nos termos do art. 256, II, do CPC, 

determino sua citação editalícia. Em atenção ao disposto no art. 257, III, do 

CPC, fixo o prazo de 20 (vinte) dias.

Transcorrido o prazo assinalado, sem apresentação de resposta, desde 

já, nomeio Defensor Público diverso do que subscreveu a petição inicial 

para apresente defesa em favor do executado, no prazo de lei.

 Na hipótese acima exposta, encaminhem-se os autos à Defensoria 

Pública.

Em seguida, intime-se a requerente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 150404 Nr: 4583-12.2015.811.0037

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA VIEIRA DOS SANTOS 

FERNANDES - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que a autora informou endereço do herdeiro José Nilton 

(fls.43), intime-o para se manifestar acerca da referida pretensão, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Outrossim, diante da informação de que a autora desconhece o endereço 

do herdeiro Gleiton Rodrigues Ferreira, defiro o pedido de fls.43 e procedo 

à busca de endereço pelos sistemas eletrônicos conveniados ao Tribunal 

de Justiça.

Obtido endereço, intime-se o herdeiro pessoalmente se manifestar acerca 

da referida pretensão, no prazo de 15 (quinze) dias.

Não sendo localizado Gleiton no novo endereço, intime-se a Defensoria 

Pública para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 156153 Nr: 7247-16.2015.811.0037

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA VIEIRA DOS SANTOS 

FERNANDES - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que as tentativas de citação do requerido restaram 

infrutíferas, consoante fls.19 e 34, bem como que a requerente não sabe 

a atual localização deste, tenho que o mesmo está em local incerto, razão 

pela qual, defiro o pedido de fls.36 e nos termos do art. 256, II, do CPC, 

determino sua citação editalícia. Em atenção ao disposto no art. 257, III, do 

CPC, fixo o prazo de 20 (vinte) dias.

Transcorrido o prazo assinalado, sem apresentação de resposta, desde 

já, nomeio Defensor Público diverso do que subscreveu a petição inicial 

para apresente defesa em favor do executado, no prazo de lei.

 Na hipótese acima exposta, encaminhem-se os autos à Defensoria 

Pública.

Em seguida, intime-se a requerente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 172136 Nr: 6340-07.2016.811.0037

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DKDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que as tentativas de citação do requerido restaram 

infrutíferas, consoante fls.16v e 27, tenho que o mesmo está em local 

incerto, razão pela qual, defiro o pedido de fls.32/33 e nos termos do art. 

256, II, do CPC, determino sua citação editalícia. Em atenção ao disposto no 

art. 257, III, do CPC, fixo o prazo de 20 (vinte) dias.

Transcorrido o prazo assinalado, sem apresentação de resposta, desde 

já, nomeio a Defensoria Pública como curador especial, para apresentar 

defesa em favor do requerido, no prazo de lei.

 Na hipótese acima exposta, encaminhem-se os autos à Defensoria 

Pública.

Em seguida, intime-se a requerente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 34279 Nr: 2575-14.2005.811.0037

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FCMDFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE DONIN - 

OAB:9.527/MT, EDNA MARIA ARDENGHI DE CARVALHO - 

OAB:PR-10.357, RUBENS PEREIRA DE CARVALHO - OAB:16.794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO EUGÊNIO 

FERNANDES FILHO - OAB:6.226-A/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELIANE ANDREA MANOEL - OAB:164.246 SP, 

NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 Vistos etc.

Compulsando os autos, entendo que proferir análise de mérito conforme 

pleito das partes, restaria numa sentença possivelmente desprovida da 

apuração dos direitos e deveres em valor e, consequentemente, estaria 

fadada a uma nova demanda de liquidação de sentença, sujeita ao 

procedimento do art. 509, e seguintes do CPC.

Ademais, a teor dos art. 3, § 2º e 3º, do CPC , friso que futuramente a 

contenda sobre a divisão de bens seria trazida novamente ao Judiciário, 

que submeteria às partes à audiência para a tentativa de acordo.

Desse modo, atendendo aos princípios da economia e celeridade 

processuais, bem como aos preceitos no Novo Código de Processo Civil, 

designo audiência de mediação para o dia 15/02/2019 às 13h00min, a ser 

realizada na Sala de Conciliação desse Fórum.

Intimem-se as partes por intermédio de seus procuradores.
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Notifiquem-se os mediadores Cosme e Mara a fim de que apenas um, 

sendo o que estiver disponível, conduza o ato, mediante confecção de 

termo.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 26/10/2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 130990 Nr: 3562-35.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURI PETRY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ZENAIDE PETRY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 473. Para tanto, designo audiência de conciliação 

para o dia 06/11/2018 às 13h45min.

Intimem-se as partes para comparecem ao ato.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 124807 Nr: 7380-29.2013.811.0037

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMADO FRANCO - OAB:15.218/0, 

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA - OAB:13743/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 Vistos etc.

Compulsando os autos, entendo que proferir análise de mérito conforme 

pleito das partes, restaria numa sentença possivelmente desprovida da 

apuração dos direitos e deveres em valor e, consequentemente, estaria 

fadada a uma nova demanda de liquidação de sentença, sujeita ao 

procedimento do art. 509, e seguintes do CPC.

Ademais, a teor dos art. 3, § 2º e 3º, do CPC , friso que futuramente a 

contenda sobre a divisão de bens seria trazida novamente ao Judiciário, 

que submeteria às partes à audiência para a tentativa de acordo.

Desse modo, atendendo aos princípios da economia e celeridade 

processuais, bem como aos preceitos no Novo Código de Processo Civil, 

designo audiência de mediação para o dia 23/11/2018 às 16h00min, a ser 

realizada na Sala de Conciliação desse Fórum.

Intimem-se as partes por intermédio de seus procuradores.

Notifiquem-se os mediadores Cosme e Mara a fim de que apenas um, 

sendo o que estiver disponível, conduza o ato, mediante confecção de 

termo.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 26/10/2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 133241 Nr: 5390-66.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA ROSSAROLLA BANDO - 

OAB:12951/MT, MARIA ELISA DA COSTA HOMERCHER - 

OAB:MT/31938

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUZIMARIA MARIA DE SOUZA 

ARTUZI - OAB:14.231/MT

 Vistos etc.

Compulsando os autos, entendo que proferir análise de mérito conforme 

pleito das partes, restaria numa sentença possivelmente desprovida da 

apuração dos direitos e deveres em valor e, consequentemente, estaria 

fadada a uma nova demanda de liquidação de sentença, sujeita ao 

procedimento do art. 509, e seguintes do CPC.

Ademais, a teor dos art. 3, § 2º e 3º, do CPC , friso que futuramente a 

contenda sobre a divisão de bens seria trazida novamente ao Judiciário, 

que submeteria às partes à audiência para a tentativa de acordo.

Desse modo, atendendo aos princípios da economia e celeridade 

processuais, bem como aos preceitos no Novo Código de Processo Civil, 

designo audiência de mediação para o dia 01/02/2019 às 16h00min, a ser 

realizada na Sala de Conciliação desse Fórum.

Intimem-se as partes por intermédio de seus procuradores.

Notifiquem-se os mediadores Cosme e Mara a fim de que apenas um, 

sendo o que estiver disponível, conduza o ato, mediante confecção de 

termo.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 26/10/2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000980-06.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO MERENCIANO OAB - PR35121 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENESIS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS 

LTDA (RÉU)

JANAINA ROSSAROLLA BANDO (RÉU)

PAULO MASSANORE BANDO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANAINA ROSSAROLLA BANDO OAB - MT0012951A (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1000980-06.2018.8.11.0037; AUTOR(A): FMC QUIMICA DO 

BRASIL LTDA. RÉU: GENESIS COMERCIO E REPRESENTACAO DE 

PRODUTOS AGRICOLAS LTDA, PAULO MASSANORE BANDO, JANAINA 

ROSSAROLLA BANDO Diante da informação e requerimento contido no 

petitório - Id. 16187261,redesigno a audiência de conciliação para o dia 07 

de dezembro de 2018, às 14h30min, na sala de conciliação do Edifício do 

Fórum desta Comarca. Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam 

cientes de que DEVERÃO comunicar as partes para que compareçam na 

oralidade, no dia e hora marcados. As partes ficam advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) 

advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do Leste - MT, 26 de 

outubro de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: 

RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - 

CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 3500 1100 - Ramal 217

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 117621 Nr: 8303-89.2012.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANDRA LUCIA FEDRIGO BERBARTT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS 

PRODUTORES RURAIS DE RONDONÓPOLIS, CARLOS ALBERTO 

FERREIRA MOCO, NADIM MAKARI, DOMINGOS MALACRIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE SCHAFER BARCHET - 
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OAB:MT 14.632, MARCELO BERTOLDO BARCHET - OAB:MT 5665

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO JOSÉ ZECCHIN DE 

MORAIS - OAB:OAB SP 166432, Nilson Jacob Ferreira - OAB:OAB/MT 

9845, RONALDO ORTIZ SALEMA - OAB:SP/ 193.475, ROSÂNGELA 

QUEIROZ GARCIA LEITE NOGUEIRA - OAB:14588-MT

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERENTE para 

apresentar as contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 146479 Nr: 2768-77.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXSUEL PEREIRA JUVENAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:MT 17.196/A, MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873, 

RAQUEL CRISTINA ROCKENBACH BLEICH - OAB:MT 7655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte exequente para manifesta-se nos autos, eis 

que decorreu o prazo e o executado não pagou o débito, não nomeou 

bens a penhora e nem interpôs embargos, devendo para tanto dar 

prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 159821 Nr: 330-44.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DA CUNHA SALES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:MT 12.411-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, a qual encontra-se gerada no 

sistema, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 156439 Nr: 7365-89.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA SEEDS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO BRAVIN, PEDRO 

GERALDO BRAVIN, LUIZ CARLOS BRAVIN, EDSON HOSHIKA, ASSEPLAN 

- PLANEJAMENTO AGROPECUÁRIO - EDSON HOSHIKA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAGNER FRANCISCO CASTILHO 

- OAB:PR 43493, MATHIEU BERTRAND STRUCK - OAB:PR 32.066, 

NEMO ELOY VIDAL NETO - OAB:PR 20.039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ROSA DE REZENDE 

HOSHIKA - OAB:12102/MT, MOISES MESSIAS DE REZENDE - 

OAB:OAB/MG 159.371, WILLIAN DIAS CAVERSAN - OAB:MT/17543

 C E R T I D Ã O

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Em cumprimento a determinação retro, designa a audiência de conciliação 

para o dia 21 de novembro de 2018, às 13h00min, na sala de conciliação 

do Edifício do Fórum desta Comarca.

 Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

 As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

Primavera do Leste-MT, 25 de outubro de 2018.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

Matrícula 22311

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 109191 Nr: 8394-19.2011.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADPRDR, GICEEL, CAFM, NM, DM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE SCHAFER BARCHET - 

OAB:MT 14.632, MARCELO BERTOLDO BARCHET - OAB:MT 5665

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA VENCESLAU GOMES - 

OAB:MT/16843, MAURO JOSÉ ZECCHIN DE MORAIS - OAB:OAB SP 

166432, Nilson Jacob Ferreira - OAB:OAB/MT 9845, ROSÂNGELA 

QUEIROZ GARCIA LEITE NOGUEIRA - OAB:14588-MT, SANDRA MARA 

BASEI - OAB:5066-B/MT

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERENTE para 

apresentar as contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 38439 Nr: 603-72.2006.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SP PISCINAS LTDA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEBEDOUROS PRIMAVERA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILMAR SALES MIRANDA - 

OAB:5388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON APARECIDO MANOEL 

JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 Certifico que nesta data INTIMO os Advogados do REQUERENTE para 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 67953 Nr: 304-56.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIIL RIJKOFF, ANNA MAKAROFF, Vasily 

Rijkoff

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB/RS 14.705, VINICIUS BARNES - OAB:RS 56.242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO MAGALHÃES 

FERRARI - OAB:MT 13985-B, Jober Seidenfus - OAB:13988B/MT

 Intimo a parte exequente para manifestar acerca dos requerimentos dos 

oficiais de justiça nas f. 304 e 305. Prazo: 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 30087 Nr: 2364-12.2004.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAGNER BATISTA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORNAL FOLHA DE PRIMAVERA DO LESTE 

LTDA, MARCOS VALÉRIO DA SILVA ARRUDA, WANDERCY ARRUDA 

HACK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA MARA BASEI - 

OAB:5066-B/MT, Vera Lúcia Tarelho Szenczuk - OAB:7.952/MT

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Correspondência Devolvida juntada aos autos, com a seguinte 

informação: DESCONHECIDO, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 54100 Nr: 1650-13.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR SEGANFREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO ALIOMAR ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O, CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE - 

OAB:8869/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, NELIANE 

ANDREA MANOEL - OAB:MT 13.907-B, NELSON APARECIDO MANOEL 

JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO SCHOMMER 

- OAB:10.311-A, NERI PAULO ZANETTE - OAB:10310/MT

 Intimar o advogado da parte exequente para indicar bens passíveis de 

penhora em 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do curso 

processual da execução, nos moldes do artigo 921, III e §1º, do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 7497 Nr: 346-28.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRONTEIRA COM. DE CEREAIS E REPRES. DE PROD. 

AGROP. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLINIO DA APARECIDA VIEIRA GUSTMANN, 

ANTONIO EZILDO HENNERICH, JOÃO DA APARECIDA GUSTMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - 

OAB:MT 14073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da pesquisa juntada retro, INTIMO a parte exequente, para indicar 

bens passíveis de penhora em 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão 

do curso processual da execução, nos moldes do artigo 921, III e §1º, do 

Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 111522 Nr: 1940-86.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE BENEDITO DO VALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA BEATRIZ PIOVEZAN, AULI 

TURCHETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, MARIANA BLESSA SANT'ANA DE SOUZA - OAB:MT 

12.991, ONEDSON CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 7.136-B, RICARDO 

BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte exequente para manifestar-se nos autos, eis 

que decorreu o prazo e o executado não pagou o débito, não nomeou 

bens a penhora e nem interpôs embargos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 5571 Nr: 1850-35.1999.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI ANTONIO GUADAGNIN, ARNILDO 

GUADAGNIN, VANDERLEI JOSÉ GUADAGNIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Mandú da 

Silva - OAB:2.360-MT

 Certifico que, nesta data, foi realizada pesquisa de bens das partes 

executadas, via sistema RENAJUD, a qual não obteve resultados, 

conforme informação anexa.

 Certifico também que em consulta ao sistema INFOJUD não consta DIRT's 

do terceiro executado, conforme extrato em anexo. Certifico ainda que 

quanta as demais partes executadas os extratos foram arquivados em 

pasta própria.

Intimo a parte exequente para indicar bens passiveis de penhora. Prazo: 

05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 53108 Nr: 885-42.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSO, DJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da juntada retro, intimo a parte exequente para indicar bens 

passíveis de penhora em 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do 

curso processual da execução, nos moldes do artigo 921, III e §1º, do 

Código de Processo Civil, conforme decisão retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 40928 Nr: 3398-51.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMANDO LUIZ BRUNETTA, VERA LUCIA 

TAFAREL BRUNETTA, PEDRO LUIZ BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162-MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:MT 2.773-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROQUE PEREIRA NETO - 

OAB:5613/MT

 Processo nº 3398-51.2006.811.0037 (Código 40928)

Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta convertida em Quantia 

Certa

Exequente: Agro Amazônia Produtos Agropecuários LTDA

Executado: Armando Luiz Brunetta

 Executada: Vera Lucia Tafarel Brunetta

 Executado: Pedro Luiz Brunetta

Vistos etc.

Cientifique-se a parte exequente sobre a ausência de saldo para 

cumprimento integral da ordem de penhora online, consoante detalhamento 

de ordem judicial anexo, intimando-a, no mesmo ato, para indicar bens 

passíveis de penhora em 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do 

curso processual da execução, nos moldes do artigo 921, III e §1º, do 

Código de Processo Civil.

 Intime-se a parte executada sobre a constrição bancária (Prov.nº 

04/2007-CGJ).

 Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 19 de junho de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 67523 Nr: 7245-56.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONELSO DONDÉ POLESSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NERI PAULO ZANETTE - 

OAB:10310/MT, TRAJANO CAMARGO DOS SANTOS - OAB:9171-B-MT

 Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 127162 Nr: 9556-78.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICK GOMES DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT 9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:MT 12880
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data intimo o advogado do requerente do 

desarquivamento do processo para extração de cópias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 2691 Nr: 1239-82.1999.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRONTEIRA COM. DE CEREAIS E REPRES. DE PROD. 

AGROP. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLINIO DA APARECIDA VIEIRA GUSTMANN, 

JOAQUIM AUGUSTO DE OLIVEIRA NETO, ANTONIO EZILDO HENNERICH, 

JOÃO DA APARECIDA GUSTMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAÚJO - 

OAB:MT 3963, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:MT 4336-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT

 Certifico que nesta data intimo o advogado do requerido, para retirar os 

autos para cópias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 1155 Nr: 455-08.1999.811.0037

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRONTEIRA COM. DE CEREAIS E REPRES. DE PROD. 

AGROP. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLINIO DA APARECIDA VIEIRA GUSTMANN, 

JOAQUIM AUGUSTO DE OLIVEIRA NETO, ANTONIO EZILDO HENNERICH, 

JOÃO DA APARECIDA GUSTMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAÚJO - 

OAB:MT 3963, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:MT 4336-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT

 Certifico que nesta data intimo o advogado do requerido para retirar os 

autos, para cópias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 141277 Nr: 320-34.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX GONÇALVES REYNAND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY MARIA DA SILVA 

ALCÂNTARA - OAB:MT/11.854, VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:MT 12.903, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA COSTA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Em cumprimento a determinação judicial de f. 138, intimo a parte requerida 

para efetuar o depósito dos honorários periciais, no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais). Prazo: 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 110382 Nr: 724-90.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEITON ROSA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA, D. F. 

INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO 

BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMADO FRANCO - 

OAB:15.218/0, DIEGO OLIVEIRA DA SILVA - OAB:13743/MT, RICARDO 

BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI, c./c, artigo 203, § 4º, ambos do Código 

de Processo Civil e Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral da Justiça, 

INTIMO o(a) advogado(a) para devolver os autos.

 Primavera do Leste-MT, 26 de outubro de 2018.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 138893 Nr: 9615-32.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LURDES ZASSO, LUIS CARLOS CONEJO, 

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILZA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Carlos Conejo - OAB:MT 

13056, Maria de Lurdes Zasso - OAB:15475-O/MT, WELLINGTON 

MARLOS SALLA BERG - OAB:MT 18393/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta da intimo o exequente para manifestar da certidão do 

Sr. Oficial de justiça de fls. 96, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 160151 Nr: 472-48.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGUAÇU MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MARCIO ROMAGNOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:OAB/MT3.966

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o advogado da parte autora para manifestar da certidão de fls. 250, 

no prazo de 15 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 138029 Nr: 9032-47.2014.811.0037

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIRASSOL MERCADÃO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA, 

WERNER E WERNER LTDA ME, EDI MARCOS WERNER, RENATO DIOMAR 

WERNER, V. R. WERNER ASSISTÊNCIA TÉCNICA ME, BANCO BRADESCO 

S/A, Samoel da Silva, BANCO DO BRASIL S/A, UNIÃO - FAZENDA 

NACIONAL, AÇOFER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - 

SICREDI, RÁPIDO TRANSPAULO LTDA, MCL PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA, 

KRS METALÚRGICA LTDA, VIANA & CIA LTDA, SINAGRO PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, TIM CELULAR S/A, CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL, LUMOBRAS LUBRIFICANTES ESPECIAIS LTDA, COOPERATIVA 

DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E 

XINGU - SICREDI ARAXINGU, TERRA FERTIL - COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA, C. C. L. A. A DO SUDOESTE DE MT - SICREDI 

SUDOESTE MT, MÁQUINAS AGRÍCOLAS JACTO S.A - DIVISÃO CLEAN, 

NACIONAL GRAFITE LTDA, RURAL AGRICULTURA NO VALE LTDA, 

SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA, BANCO CETELEM S.A, ITAMBÉ 

PRODUTOS ABRASIVOS, SCHUMACHER INDUSTRIAL LTDA, DDS 

INDUSTRIAL LTDA, IGUAÇU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, BANCO DE 

LAGE LANDEN BRASIL S/A, GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA, 

AGROINDUSTRIAL QUERÊNCIA LTDA - ME, ALMIR LOPES DE ARAÚJO 

JÚNIOR, ILHA COMPRIDA ENERGIA S.A, DIVISA ENERGIA S/A, SEGREDO 

ENERGIA S/A, ROMAR F. MANN & CIA. LTDA, AFA PLÁSTICOS LTDA, 

MANN HUMMEL BRASIL LTDA, FABRICA QUIMICA PETROLEO DERIVADOS 

LTDA, USINIL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA, RAMOS E RISQUES LTDA 

- EPP, BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA, CIAPEL MÁQUINAS E 

PEÇAS LTDA ME, GATES DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, 

ITACORDA IND. COM. DE CORDAS, COMMERSUL PARAFUSOS 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, EXPRESSO LAMOUNIER LTDA, 

NORTÉNE PLÁSTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADA SILVA RESENDE - 

OAB:13446, ADRIANE MARCON - OAB:MT/4660-B, ALEXANDRA PINA - 
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OAB:284382/SP, ALEXANDRE FONTANA BERTO - OAB:, ALMIR LOPES 

DE ARAUJO JÚNIOR - OAB:4102, ANA PAULA SIGARINI GARCIA - 

OAB:OAB/MT 10133, ANDRÉIA LEHNEN - OAB:MT 10752-B, ANETE 

HIRTZ SOBREIRA - OAB:RS/74.276, ANGELO RONI FLORES GOMES - 

OAB:RS/52.862, ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21.051/B, ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - 

OAB:7669-O/MT, BRUNO PEREZ SANDOVAL - OAB:324.700/SP, 

CAMILA STOFELES CECON SANTANA - OAB:MT 16.258-B, CARLA 

FRANCIELE DE MORAIS PEIXOTO - OAB:SC 38129, CASSIA CAROLINA 

VOLLET CUNHA - OAB:9233/B, CATIA LIMA MACHADO - OAB:51678, 

CHRISTOPHER FALCÃO - OAB:OAB/RS 54205, DARLEY DA SILVA 

CAMARGO - OAB:MT 6.526-B, DENISE IZUMI MIYAGUSKU MEDAGLIA - 

OAB:RS/59.504-B, DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - 

OAB:OAB/MT3.966, EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - 

OAB:OAB/MT 5395-B, EDUARDO JORGE LIMA - OAB:85028, EUDER 

OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, FABIO ZIMERMANN BEUX - 

OAB:RS/ 59386, FELIPE JOSÉ COSTA DE LUCCA - OAB:272079, 

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT, 

FRANCISCO ROBERTO DE LUCCA - OAB:68500/SP, GERALDO CARLOS 

DE OLIVEIRA - OAB:4032, GRASIELLI ARRUDA SEOLIM - OAB:MT 

20.261-B, GUILHERME CLIVATI BRANDT - OAB:43368, GUSTAVO 

AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, GUSTAVO COSTA DE LUCCA - 

OAB:250.133/SP, GUSTAVO EMANUEL PAIM - OAB:14606/MT, ÍCARO 

MÁRIO CARON COVATTI - OAB:83241, JANAÍNA MARIA TOMADON 

ROMAGNOLI - OAB:MT 9373, JOAO JOAQUIM MARTINELLI - 

OAB:PR/25.430, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT, JORGE 

AMÁDIO FERNANDES LIMA - OAB:4037/MT, JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB/RS 14.705, JOSÉ ANTENOR NOGUEIRA DA ROCHA - 

OAB:OAB/SP173.773, JOSÉ ANTONIO TADEU GUILHEN - OAB:MT 

3103-A, KETRIN LUCIENE SCHUBERT - OAB:SC 20268, LEYLA ANTONIA 

ALIOTI - OAB:SP/72.621, LUCIANA DE BARROS AMARAL - 

OAB:8169-MS, LUCIANA SOUTO ONÓRIO LAZZARI - OAB:MT 9.381, 

LUÍS ANTONIO ROSSI - OAB:155723/SP, LUIS MARCELO B. LIMA E 

SILVA - OAB:324000/SP, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - 

OAB:OABMT 16.691/A, MARCELO MENIN - OAB:153.342, MARCO 

ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A/MT, MARCOS MARTINS DA 

COSTA SANTOS - OAB:72080/SP, MARIA ROSÁRIO GOMES DA 

ROCHA - OAB:157.136/SP, MARIELA DITTMAR RAGHIAMT - 

OAB:9045-MS, MARILEI SCHUSTER - OAB:7721-B/MT, MÁRIO CREMA 

- OAB:MT 3873, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056, 

MIRZA FALCÃO - OAB:OAB/RS 25738, PAOLA RISQUES - 

OAB:18316/O, RAQUEL TEIXEIRA BELTRAMELLI - OAB:, RAUL 

ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674, REGINA CRISTINA DE GOES - 

OAB:9.546-A/MT, RICARDO AGUIAR FERONE - OAB:65.447/PR, 

RODRIGO ALEXANDRE LÁZARO PINTO - OAB:235.177/SP, ROGER 

PAMPANA NICOLAU - OAB:OAB/SP 164.713, ROGERIO A. FERNANDES 

DE CARVALHO - OAB:RS/49.578, RUI EDUARDO VIDAL FALCÃO - 

OAB:OAB/RS 18377, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:MT 7187, SILVIA MONTENEGRO MACHADO - OAB:OAB/RS 60450, 

THIAGO CAVERSAN ANTUNES - OAB:PR/ 38.469, THIAGO VIZZOTTO 

ROBERTS - OAB:13079/O, TIAGO BUENO DA SILVA - OAB:MT/18226/0, 

TÚLIO FIGUEIREDO PEIXOTO - OAB:PROCURADOR, ULISSES JOSÉ 

FERREIRA NETO - OAB:SC 6320, VINICIUS GABALDI LOVATO - 

OAB:PR/ 65802, VINICIUS MATTOS FELICIO - OAB:OAB/MG 74.441, 

WINSTON SEBE - OAB:RS/ 27.510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo assinalado, certidão de f. 3006/3007-v, 

para as partes interessadas manifestarem acerca da proposta 

apresentada no termo de f. 2993.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 173670 Nr: 7215-74.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA BERGONZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS 

ROBERTO COSTA, JAMES MATTHEW MERRIL, CARLOS NATANEL 

WANZELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINA BELANDI SCHEFFER - 

OAB:3232/AC, ROBERTO DUARTE JÚNIOR - OAB:OAB/AC 2485

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Correspondência Devolvida juntada aos autos, com a seguinte 

informação: MUDOU-SE, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 175237 Nr: 8118-12.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPERATRIZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

ESTOFADOS E COLCHÕES LTDA - ME, CAROLINE MARIUSSI LONDERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:MT/17498, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067/MT, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data fica a parte exequente INTIMADA para 

manifestar-se nos autos, eis que decorreu o prazo de dilação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 16580 Nr: 1755-34.2001.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL HANSEN DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Mandú da Silva 

- OAB:2.360-MT, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOFIA ALEXANDRA 

MASCARENHAS - OAB:MT 7.102-B

 Certifico que nesta data INTIMO os Advogados do REQUERIDO para 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo legal.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007099-80.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL PEDROSO LIBERALESSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007099-80.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: SAMUEL PEDROSO LIBERALESSO Vistos. Analisando os 

autos, verifico que não consta o pagamento das custas processuais de 

distribuição. Assim, determino o recolhimento das custas processuais no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e 

extinção do feito, conforme dita o artigo 290 do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 24 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007076-37.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WEDER OLIVEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA OAB - MT0007458S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

aguas de primavera ltda (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007076-37.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): WEDER OLIVEIRA DOS SANTOS RÉU: AGUAS DE PRIMAVERA 

LTDA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO movida por WEDER 

OLIVEIRA DOS SANTOS em face de ÁGUAS DE PRIMAVERA LTDA, 

ambos qualificados nos autos. Analisando a petição inicial, observo que 
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foram preenchidos os requisitos mínimos exigidos pela lei, de modo que 

recebo a exordial, nos termos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de 

Processo Civil. Cite-se a parte requerida, para, querendo, apresentar 

contestação, no prazo legal. Caso seja apresentada contestação, 

intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias úteis, 

apresente impugnação à contestação. Ressalte-se que, de acordo com o 

artigo 3º, §3º, Código de Processo Civil, a conciliação, a mediação e 

outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser 

estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no curso do 

processo e não somente na audiência inicial. Assim, em respeito à 

primazia da autocomposição, designo audiência de conciliação para o dia 

13 de dezembro de 2018, às 14h40min, a ser realizada pelo conciliador, na 

sede do Fórum desta Comarca. Conste no mandado que o banco 

requerido deverá encaminhar representante com poderes para transigir. 

Consigne-se que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art.334, §8º, do CPC). Intimem-se as partes, na pessoa de 

seus respectivos advogados, para comparecerem na audiência 

designada, não havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente. 

Defiro o pedido da gratuidade da assistência jurídica. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 23 de outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007085-96.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADIR FREO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1005025-53.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS SOUZA GUIMARAES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FOLETTO OAB - MT0005282A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO PEREIRA PIMENTEL (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL MAZZUTTI NETO OAB - MT0016647A (ADVOGADO(A))

JANAINA ROSSAROLLA BANDO OAB - MT0012951A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005025-53.2018.8.11.0037. 

EMBARGANTE: LUIZ CARLOS SOUZA GUIMARAES EMBARGADO: 

ADRIANO PEREIRA PIMENTEL Vistos. Primeiramente, proceda-se a 

Secretaria a associação deste feito ao processo de nº 

1003934-25.2018.8.11.0037. Trata-se de EMBARGOS DE TERCEIRO 

ajuizado por LUIZ CARLOS SOUZA GUIMARÃES em face de ADRIANO 

PEREIRA PIMENTEL, devidamente qualificados nos autos. Alega o 

embargante estar sofrendo constrição sobre bem que lhe pertence, o qual 

é objeto na ação de busca e apreensão (1003934-25.2018.8.11.0037). 

Aduz que realizou a compra de um veículo, conforme autorização para 

transferência de propriedade de veículo constante nos IDs nº 14247684 e 

14247805. Menciona que o veículo descrito na ação de busca e 

apreensão é um CAR/CAMINHÃO/C. ABERTA, marca/modelo M. BENS/L 

111, ano 1968, CHASSI 34400712029642, cor AZUL, placa CPG4438, 

RENAVAM 437566161, motor 34491210354964, Goiânia – GO em nome de 

JULIETA MENDOÇA DA SILVA, já o veículo apreendido com o embargante 

é CAR/CAMINHÃO/ C ABERTA, marca/modelo 1974, CHASSI 

34403212081657, cor AZUL, placa BWK5299, RENAVAM 00374122660, 

motor 34491210464230, Maringá – PR em nome de CLEVERSON ROBERTO 

DA COSTA. Assim, pugna o embargante, em sede de liminar, pela 

expedição de mandado de restituição de posse em seu favor, do veículo 

apreendido nos autos nº 1003934-25.2018.8.11.0037, bem como sua 

suspensão até o julgamento dos presentes embargos. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. Inicialmente, recebo a inicial por estar em 

conformidade com os preceitos legais. Sobre a tutela de urgência, o artigo 

300 do Código de Processo Civil prevê: “A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Complementando o preceptivo temos o artigo 303 também do mesmo 

códex: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da 

ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada 

e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito 

que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente 

necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – 

presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Compulsando os autos, em análise sumária, 

constato que o embargante demonstrou os requisitos que autorizam a 

concessão da tutela de urgência, uma vez que comprovou que exercia a 

posse do bem, objeto do litígio. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR 

PRETENDIDA para DETERMINAR a expedição de mandado de reintegração 

para restituir o veículo em favor do embargante, bem como SUSPENDO os 

autos nº 1003934-25.2018.8.11.0037 até o julgamento dos presentes 

embargos. Expeça-se mandado de manutenção de posse do veículo 

CAR/CAMINHÃO/ C ABERTA, marca/modelo 1974, CHASSI 

34403212081657, cor AZUL, placa BWK5299, RENAVAM 00374122660, 

motor 34491210464230, Maringá – PR em nome de CLEVERSON ROBERTO 

DA COSTA, até o julgamento de mérito desta demanda. Proceda-se a 

citação do embargado para, querendo, contestar, no prazo legal, 

consignando-se que, não sendo contestado o pedido, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo embargante (Código de 

Processo Civil, artigo 344). Traslade-se cópia desta decisão aos autos nº 

1003934-25.2018.8.11.0037. Intimem-se. Cumpra-se, INCLUSIVE EM 

PLANTÃO JUDICIÁRIO, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 11 de outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000774-26.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONE RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000774-26.2017.8.11.0037. AUTOR(A): CLEONE RODRIGUES RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) ajuizada por 

CLEONE RODRIGUES contra PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS, ambos 

qualificados. Alega que, em 04/12/2016, foi vítima de acidente 

automobilístico, o qual resultou sua invalidez permanente, bem como 

informa que sofreu lesão permanente no membro inferior esquerdo. 

Assim, requer a condenação da requerida ao pagamento no valor de R$ 

13.500,00, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária de 

acordo com o INPC. A inicial veio com documentos Id. 5048676/5048670. 

No Id. 5474783, recebimento da inicial com deferimento da justiça gratuita. 

Citada, a requerida apresentou contestação, suscitando, preliminarmente, 

necessidade de inclusão da seguradora líder no polo passivo da ação e 

falta de interesse de agir ante a invalidade do documento apresentado 

pelo autor como comprovante da realização de pedido administrativo 

anterior. No mérito, aduz a ausência de comprovante da invalidez alegada, 

necessidade de graduação do valor eventualmente devido de acordo com 

a lesão, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e, ainda, 

impugna todos os argumentos trazidos na inicial (Id. 7309780). No Id. 

7321347, apresentação de impugnação pela parte autora. No Id. 8224127, 

aportou laudo realizado por perito judicial, tendo as partes se manifestado 

nos Ids. 8343659/8800842. É o relato. Fundamento e decido. Inicialmente, 

deve ser consignado que no caso em tela o litígio versa sobre matéria 
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exclusivamente de direito, possibilitando o julgamento antecipado, nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, pois não há 

necessidade de produção e provas, razão pela qual, em observância aos 

princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, 

passo a julgar antecipadamente a lide. O processo está em ordem, não 

havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. 

Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular 

do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. Há 

preliminares aventadas pela parte requerida, de modo que passo a 

analisa-las. Da alteração do polo passivo da lide: Com relação à alegação 

de necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da ação, 

conforme entendimento já pacificado pela jurisprudência pátria, esta 

mostra-se desnecessária, visto que o artigo 7ª da Lei 6.194/74 dispõe que 

todas as seguradoras que operam o sistema de Seguro DPVAT podem ser 

demandadas para efeitos de ressarcimento indenizatório. Neste sentido: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - REEMBOLSO DE DESPESAS DE 

ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS) – PROCEDÊNCIA - 

PRELIMINAR DE EXCLUSÃO DA RÉ E INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. – REJEIÇÃO – MÉRITO - 

NEXO DE CAUSALIDADE – DEMONSTRAÇÃO – COMPROVAÇÃO DO 

ACIDENTE DE TRÂNSITO E DOS GASTOS COM TRATAMENTO BUCO 

MAXILO (SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS) - MERA SUSCITAÇÃO GENÉRICA 

DE DÚVIDAS – REEMBOLSO NECESSÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA A 

PARTIR DO DESEMBOLSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - 

RECURSO DESPROVIDO. Não merece guarida a pretensão da ré de 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. no 

polo passivo da lide, porquanto a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório (DPVAT), nos termos do artigo 7º, 

caput, da Lei nº 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 8.441/92. Se 

restou comprovado pelo autor da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

que foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas econômicas em 

razão do tratamento de saúde ortodôntico, correta a condenação da 

seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3º, inciso III, §§ 2º e 3º, 

da Lei nº 6.194/74, mormente se não houve contraprova, mas sim meras 

alegações em sede recursal. Nos casos de reembolso de despesas 

médico-hospitalares e suplementares “A correção monetária incide da 

data do desembolso da quantia pela autora.” (TJ/MT – RAC nº 

86.451/2011). Os honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação em consonância com o disposto no 

artigo 20, § 3º do Código de Processo Civil, hão de ser mantidos. (TJ-MT - 

APL: 00034414620138110003 150404/2013, Relator: DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 14/05/2014, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2014) APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. EVENTO MORTE. 

ATROPELAMENTO. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL INDENIZAÇÃO 

DEVIDA. PRELIMINAR DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER. 

DESNECESSIDADE. Trata-se de ação de cobrança, relativa à indenização 

do seguro obrigatório previsto na Lei Federal nº 6.194/74 (DPVAT), em 

face do óbito da genitora da parte autora, que fora vítima de 

atropelamento, julgada procedente na origem. Preliminar Inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo - Em razão da existência de consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operam o seguro objeto da Lei nº 6.194/74 (DPVAT), qualquer seguradora 

integrante do referido consórcio pode ser demandada para efeitos de 

ressarcimento indenizatório. Desnecessidade da inclusão da Seguradora 

Líder S.A. no polo passivo da lide. De acordo com a redação do artigo 3º, 

inciso I, da Lei Federal nº 6.194/1974, a indenização securitária é devida 

quando da existência de morte. Comprovado o nexo causal entre o sinistro 

e a morte da beneficiária através da certidão de óbito (fl. 18), Boletim de 

Ocorrência policial (fls. 19/20), denúncia oferecida pelo MP contra o autor 

do acidente de trânsito (fls. 82/83), bem como cópia do inquérito policial e 

do auto de necropsia juntado nas fls. 84/87), é... devido o pagamento da 

indenização em favor da herdeira da vítima. Nexo causal devidamente 

comprovado, a indenização se faz imperiosa. Pagamento deverá ser 

realizado de acordo com o disposto no art. 792 da Lei no 10.406/2002, 

com correção monetária nos termos do artigo 5º, § 7º da Lei nº 6.194/74 e 

da Súmula 580 do STJ. Pagamento deverá ser realizado de acordo com o 

disposto no art. 792 da Lei no 10.406/2002, com correção monetária nos 

termos do artigo 5º, § 7º da Lei nº 6.194/74 e da Súmula 580 do STJ. 

APELAÇÃO DESPROVIDA (TJ-RS - AC: 70077834513 RS, Relator: Niwton 

Carpes da Silva, Data de Julgamento: 28/06/2018, Sexta Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/07/2018). Ausência de 

Interesse de Agir - Da Não Comprovação do Pedido Administrativo e a Sua 

Recusa: A requerida arguiu ausência de interesse de agir, já que a parte 

autora não esgotou a via administrativa para cobrar o seguro. Verifico, no 

entanto, que a requerente juntou aos autos (Id. 5048673) cópia do 

requerimento administrativo. Quanto à validade do referido documento 

para constituir comprovante da realização de pedido administrativo 

anterior, torna-se desnecessária a comprovação, uma vez que, o prévio 

ingresso na via administrativa não é condição para a propositura da ação 

de cobrança, sob pena de infringir o artigo 5º, XXXV, da Constituição 

Federal, que garante a todos o acesso à justiça. Esse, inclusive, é o 

entendimento dos Tribunais: ACIDENTE DE VEÍCULO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)- PROVA DE PRÉVIO 

PEDIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA E DA RECUSA DE PAGAMENTO - 

DESNECESSIDADE – PLEITO DA SEGURADORA DE INDEFERIMENTO DA 

INICIAL POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL NA DEMANDA – 

REJEIÇÃO. A comprovação do requerimento prévio no âmbito 

administrativo e da recusa da seguradora no atendimento ao pedido não 

constituem pressupostos ou condições de admissibilidade para a 

propositura da ação de cobrança de indenização de seguro obrigatório. 

No caso vertente, impõe-se reconhecer o interesse processual do autor, 

consubstanciado no intuito de buscar na via judicial a indenização que 

entende fazer jus a título de seguro obrigatório (DPVAT), sob pena de 

ofensa à garantia constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, 

da Constituição Federal). Carência da ação rejeitada. SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT)- MORTE DE GENITOR DO AUTOR EM ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO, OCORRIDO EM JULHO DE 2015 - INDENIZAÇÃO 

CORRESPONDENTE A METADE DO VALOR PREVISTO NA LEI Nº 6.194/74, 

RELEGADA A OUTRA METADE À IRMÃ, DE ACORDO COM A VOCAÇÃO 

HEREDITÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - CONFIRMAÇÃO POR SEUS 

FUNDAMENTOS - ART. 252 DO RITJSP – RECURSO NÃO PROVIDO. Não 

trazendo a ré fundamentos suficientes a modificar a sentença de primeiro 

grau, que reconheceu a procedência da ação no sentido de condená-la a 

pagar a indenização pleiteada (R$ 6.500,00) a título de seguro DPVAT, 

relativa à metade do valor previsto na Lei nº 6.194/74, relegada a outra 

metade à irmã de acordo com a vocação hereditária, em decorrência da 

morte do genitor do autor em acidente automobilístico, de rigor a 

manutenção integral da sentença, cujos fundamentos se adotam como 

razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. 

(TJ-SP 1004152-66.2016.8.26.0664, Relator: Paulo Ayrosa, Data de 

Julgamento: 07/12/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 07/12/2017) (Grifo nosso). Outrossim, o Poder Judiciário, 

sempre que acionado, deve garantir às partes a prevalência do direito. 

Sendo assim, rejeito a preliminar. Afastadas as preliminares suscitadas, 

passo a apreciação do mérito. Da Ausência de Prova da Invalidez: Arguiu, 

também, que a autora não apresentou toda a documentação indispensável 

à propositura da ação, em especial os exigidos no artigo 5º, parágrafo 5º 

da Lei 6.194/74, não demonstrando invalidez permanente, porque não há 

laudo emitido pelo IML. Ocorre que o laudo do IML não é o único meio de 

prova capaz de demonstrar a invalidez, tanto que a Lei 6. 194/74, em seu 

artigo 5º dispõe que a indenização será paga mediante simples prova do 

acidente. Vejamos: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado.” E este tem sido o 

entendimento do nosso Tribunal: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE 

LAUDO DO IML E BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – 

ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – PRECEDENTES – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O laudo do Instituto Médico Legal 

e o Boletim de Ocorrência não são documentos imprescindíveis nas ações 

de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem 

atestar a veracidade do alegado. (TJ-MT - APL: 00215810920168110041 

53318/2017, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de 

Julgamento: 14/06/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data 

de Publicação: 21/06/2017). A prova da invalidez da parte autora está 

demonstrada pela pericia médica colacionada no processo no Id. 8224127. 

Da Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos Beneficiários 

do Seguro DPVAT Sustenta que, como a parte autora, em sua exordial, 
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não colacionou o Laudo do IML, conforme determina o parágrafo 5° da Lei 

do Seguro DPVAT, os honorários periciais devem ser pagos por ela, 

sobretudo porque compete a parte autora comprovar o fato constitutivo de 

seu direito. No entanto, dispõe o §1º do artigo 373 do Código de Processo 

Civil que: “Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da 

causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de 

cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo 

diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que 

deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi 

atribuído”. No caso em tela, reconheço a hipossuficiência financeira da 

requerente, uma vez que esta é beneficiária da assistência judiciária 

gratuita. Neste sentido, segue jurisprudência: CÍVEL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE 

COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO 

ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. INAPLICABILIDADE NO CASO 

CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME MÉDICO PARA ATESTAR 

OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, BEM COMO SUA EXTENSÃO 

E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU 

EXCESSIVA DIFICULDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA NÃO 

CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, § 1º DO CPC/2015. 

DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA CONFORME O DISPOSTO NO ART. 

333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II DO CPC/2015). RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando que o seguro obrigatório 

de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de contrato livremente pactuado 

entre consumidor e fornecedor, não incidem, na espécie, as regras 

consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus da prova." (TJPR - 10ª 

C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de Londrina - Foro PODER 

JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de Instrumento nº 

1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - Unânime - - 

J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na Teoria da 

Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela mostrar-se 

impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). 

Em que pese ser incabível a inversão do ônus da prova com base no 

Código de Defesa do Consumidor, mostra-se impossível ou de difícil 

consecução à autora o pagamento dos honorários períciais. Assim, viável 

a inversão do ônus probatório, aplicando-se a teoria da distribuição 

dinâmica do ônus da prova. Dos Valores da Indenização: O seguro DPVAT 

foi criado pela Lei 6.194/74 e é obrigatório para todos os veículos 

automotores, pois visa garantir que as vítimas de acidente de trânsito 

sejam indenizadas. A lei traz as situações em que é cabível a indenização: 

a morte, invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de 

assistência médica e suplementares sob forma de reembolso, e despesas 

comprovadas com atendimento médico-hospitalar. A autora alega, 

inicialmente, que faz jus ao pagamento do seguro DPVAT, pois o acidente 

que sofreu lhe resultou invalidez permanente. A Lei nº 6.194/74, em seu 

art. 3º, estabelece: “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por 

morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de 

assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras 

que se seguem, por pessoa vitimada.” A mesma lei em seu artigo 5º 

também estabelece: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Necessário para a concessão do seguro 

DPVAT a demonstração dos seguintes requisitos: a) invalidez permanente 

b) simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa. A parte autora comprovou o acidente automobilístico 

pelo boletim de ocorrência e prontuário de atendimento (Id. 5048676) e 

perícia médica (Id. 8224127). No caso dos autos, o laudo pericial apontou 

a existência de nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente 

narrado, que resultou em invalidez leve (25%) no pé direito (50%) e 

invalidez média (50%) na mão direita (70%). A lei não exige que para 

receber o seguro DPVAT o segurado tenha que comprovar o acidente 

com um documento específico; apenas diz que deve haver simples prova 

do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa. Provada a invalidez permanente da autora pelo laudo de avaliação 

médica, caracterizada está à responsabilidade da seguradora, o que 

impõe o pagamento do indenizável securitário. O pagamento deve ser 

realizado de acordo com a Lei 11.482/2007 e 11.945/2009, que fixa o valor 

da indenização do seguro DPVAT para os casos de invalidez permanente 

em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), matéria que já esta 

pacificada pelos Tribunais e uniformizada pelo STJ, Súmula 43. Segue: 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ 

PERMANENTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. 1. Inclusão da 

Seguradora Líder. A presença da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda naõ é obrigatória, sendo permitido à vitima do sinistro escolher 

qualquer seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório 

para responder pelo pagamento deste. 2. Demonstrada a ocorrência do 

acidente e da invalidez permanente da parte autora, nos termos do art. 5º, 

caput, da Lei nº 6.194/74, é devida a indenização securitária. 3. 

Graduação da invalidez. Mostra-se necessária a graduação da invalidez 

para fins de cobrança do seguro obrigatório DPVAT. Questão pacificada 

em razão do julgamento do REsp 1.246.432, submetido ao regime dos 

Recursos Repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil/73) e Súmula 

474 do STJ. 4. Indenização devida, considerando o grau de invalidez 

apurado na perícia. Redução do valor estipulado na sentença. 5. Correção 

monetária. Incidência a contar da data do sinistro, nos termos da Súmula 

580 do STJ. Disposição de oficio. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075469502, Quinta 

Camara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, 

Julgado em 25/10/2017). Comprovada a invalidez por intermédio da perícia 

médica e existindo provas quanto à existência do acidente de trânsito, a 

responsabilidade da seguradora se configura e se impõe o dever de 

indenizar. Ressalto que a indenização será fixada de acordo com a Lei 

11.482/2007 em conjunto com o laudo pericial, conforme Súmula 474 do 

STJ. Da Impossibilidade da Incidência de Correção Monetária a Partir da MP 

340/06: Aduz a requerente que a partir da vigência da MP 340/06, o 

quantum indenizatório passou a ser vinculado ao valor fixo e não mais ao 

salário mínimo. Assim, diante da desvalorização da moeda, requer que o 

valor seja atualizado monetariamente a partir do dia 29 de dezembro de 

2006, quando editada a Medida Provisória nº 340, posteriormente 

convertida na Lei 11.482/07, que fixou o valor máximo de indenização em 

R$ 13.500,00. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica em recurso 

repetitivo de que a correção monetária incide da data do evento danoso 

(recurso repetitivo REsp 1.483.620/SC). Referido entendimento foi 

reafirmado na Súmula n. 580 do STJ que dispõe: “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso”. Assim, entendo que a correção 

monetária deverá incidir data do evento danoso, despropositada a 

correção desde a Medida Provisória. Ainda, conforme entendimento 

sedimentado em sede de Recurso Especial Repetitivo e posteriormente 

Sumulado, os juros moratórios incidirão desde a citação, conforme 

enunciado nº 426 da Súmula do STJ. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil, para CONDENAR a requerida PORTO 

SEGURO CIA. DE SEGUROS ao pagamento da indenização securitária por 

invalidez permanente – DPVAT à parte autora CLEONE RODRIGUES, no 

valor de R$ 6.412,50 (seis mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta 

centavos), acrescido de juros moratórios de 1% desde a citação (Súmula 

426 do STJ) e correção monetária pelo INPC da indenização por morte ou 

invalidez a partir do evento danoso. Ante o requerente ter sucumbido em 

parte mínima do pedido, condeno a requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios que se fixa em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), em 

consonância com o artigo 85, parágrafo 8°, e artigo 86, paragrafo único, 

ambos do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se, com baixa na distribuição. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 24 de outubro de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003990-92.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ALEXANDRE JOCI DUARTE (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

informar em qual dos endereços juntados no ID 16100112 a 16100115 é 

para expedir a citação, bem como comprovar o pagamento da diligência , 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001528-65.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELATORRE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico que o endereço encontrado no ID 16099716 e ID 16099718é o 

mesmo da inicial. Nos termos da legislação vigente e do Provimento 

56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a 

parte autora para requerer o que de direito , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000267-65.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR LUIZ HENN (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

informar em qual dos endereços juntados no ID 16099519, 16099522 e 

16099524 é para expedir a citação, bem como comprovar o pagamento da 

diligência , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006198-15.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANE IOLANDA LERNER KUMM (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006198-15.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: ADRIANE IOLANDA LERNER 

KUMM Vistos. Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA movida pelo BANCO DO 

BRASIL S.A em face ADRIANE IOLANDA LERNER KUMM, ambos 

qualificados nos autos. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação 

adequada ao procedimento e vem em petição devidamente instruída por 

prova escrita sem eficácia de título executivo, de modo que a monitória é 

pertinente (artigo 700, Código de Processo Civil). Não estando presentes 

as hipóteses de improcedência liminar do pedido, defiro a expedição de 

mandado de pagamento e concedo aos requeridos o prazo de 15 (quinze) 

dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de 5% 

(cinco por cento) do valor da causa, conforme determinação legal do 

artigo 701, caput, do Código de Processo Civil, ficando isento do 

pagamento de custas processuais se o cumprir no prazo, nos termos do 

§1º do artigo supracitado. Fica facultada a requerida, no mesmo prazo, 

opor, nos próprios autos, Embargos à Ação Monitória, alertando-o de que, 

nos termos do artigo 702, §2º, do Código de Processo Civil, quando este 

alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á 

declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando 

demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena de rejeição 

liminar, se esse for o único fundamento. Ainda, poderá a requerida, no 

prazo para oposição dos Embargos, reconhecendo o crédito do 

Exequente e, comprovado o depósito de 30% (trinta por cento) do valor 

objeto da pretensão monitória, acrescido das custas e dos honorários 

advocatícios de 5% (art. 701, parte final, do Código de Processo Civil), 

requerer o parcelamento do restante em até 06 (seis) parcelas mensais, 

acrescida da correção monetária e dos juros legais, nos termos dos 

artigos 916 c/c 701, §5º, ambos do Código de Processo Civil. Fica a 

requerida alertada de que, não sendo cumprido o mandado, não sendo 

opostos Embargos Monitórios e não sendo requerido o parcelamento na 

forma dos artigos acima citados, constituir-se-á de pleno direito o título 

executivo judicial, na forma do artigo 702, §8º, do Código de Processo 

Civil, seguindo-se à fase de cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 513 e seguintes do Código de Processo Civil. Cite-se. Ressalte-se 

que, de acordo com o artigo 3º, §3º, Código de Processo Civil, a 

conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos deverão ser estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, 

inclusive, no curso do processo e não somente na audiência inicial. Assim, 

em respeito à primazia da autocomposição, designo audiência de 

conciliação para o dia 13 de dezembro de 2018, às 14h20min, a ser 

realizada pelo conciliador, na sede do Fórum desta Comarca. Intimem-se 

as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a audiência designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente. Via digitalmente assinada da decisão e instruída 

servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A presente 

citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição inicial e 

dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às 

regras fundamentais dos artigos 4º e 6º, ambos do Código de Processo 

Civil, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de outubro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006265-14.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI BADARO PEREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS ANTONIO ORLANDI OAB - RS71807 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1006265-14.2017.8.11.0037. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

VANDERLEI BADARO PEREIRA Vistos. Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO oferecidos por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A, alegando, em síntese, contradição na sentença de ID 

nº 12359248, vez que não condenou o requerido a honorários 

advocatícios. É o breve relato. Fundamento e decido. Inicialmente, verifico 

que os embargos foram interpostos tempestivamente e na forma legal, de 

modo que devem ser conhecidos. Compulsando os autos, constato que 

houve contradição na sentença atacada, de modo que deve ser sanada. 

Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e DOU-LHES PROVIMENTO, para sanar a contradição na sentença, 

fazendo constar: “Custas processuais pela parte requerida. Fixo 

honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor da causa, a serem 

pagos pelo requerido.”. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 24 de outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003728-45.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENNADY KUZNETSOV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1 0 0 3 7 2 8 - 4 5 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 3 7 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: GENNADY 

KUZNETSOV Vistos. Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, com 

as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a especificação 

das provas, venham os autos conclusos para deliberações. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 23 de outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004753-59.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004753-59.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): THAIS DIAS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Considerando a manifestação retro, revogo a nomeação 

feita anteriormente e nomeio o Dr. Reinaldo Prestes Neto, médico, CRM-MT 

5329, que atende nesta cidade, para a realização de perícia. Levando-se 

em consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos a serem 

formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os 

honorários periciais no valor de R$ 700,00 (setecentos reais). Ainda, 

considerando que a hipossuficiência da parte requerida torna impossível 

ou de difícil consecução a esta o pagamento dos honorários periciais, bem 

como a aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova 

no caso em apreço, determino a inversão do ônus probatório, devendo a 

seguradora requerida efetuar o pagamento dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 373, §1º, Código de 

Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que as partes apresentaram seus quesitos (ID nº 

15942673 e 14969325). Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico, Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003697-88.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KLEYSON MATHEUS RODRIGUES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003697-88.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): KLEYSON MATHEUS RODRIGUES PEREIRA RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Considerando a 

manifestação retro, revogo a nomeação feita anteriormente e nomeio o Dr. 

Reinaldo Prestes Neto, médico, CRM-MT 5329, que atende nesta cidade, 

para a realização de perícia. Levando-se em consideração a 

complexidade da perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas 

partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários periciais no 

valor de R$ 700,00 (setecentos reais). Ainda, considerando que a 

hipossuficiência da parte requerida torna impossível ou de difícil 

consecução a esta o pagamento dos honorários periciais, bem como a 

aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso 

em apreço, determino a inversão do ônus probatório, devendo a 

seguradora requerida efetuar o pagamento dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 373, §1º, Código de 

Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que as partes apresentaram seus quesitos (ID nº 

15942141 e 14354032). Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico, Com o depósito dos 
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honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004888-08.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BRAZ DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004888-08.2017.8.11.0037. 

AUTOR(A): JOAO BRAZ DA CONCEICAO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Considerando a manifestação 

retro, revogo a nomeação feita anteriormente e nomeio o Dr. Reinaldo 

Prestes Neto, médico, CRM-MT 5329, que atende nesta cidade, para a 

realização de perícia. Levando-se em consideração a complexidade da 

perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas partes e o grau de 

especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de R$ 

700,00 (setecentos reais). Ainda, considerando que a hipossuficiência da 

parte requerida torna impossível ou de difícil consecução a esta o 

pagamento dos honorários periciais, bem como a aplicabilidade da teoria 

da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso em apreço, determino a 

inversão do ônus probatório, devendo a seguradora requerida efetuar o 

pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do artigo 373, §1º, Código de Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES 

DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO 

ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. INAPLICABILIDADE NO CASO 

CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME MÉDICO PARA ATESTAR 

OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, BEM COMO SUA EXTENSÃO 

E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU 

EXCESSIVA DIFICULDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA NÃO 

CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, § 1º DO CPC/2015. 

DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA CONFORME O DISPOSTO NO ART. 

333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II DO CPC/2015). RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando que o seguro obrigatório 

de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de contrato livremente pactuado 

entre consumidor e fornecedor, não incidem, na espécie, as regras 

consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus da prova." (TJPR - 10ª 

C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de Londrina - Foro PODER 

JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de Instrumento nº 

1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - Unânime - - 

J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na Teoria da 

Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela mostrar-se 

impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que as partes apresentaram seus quesitos (ID nº 

15944443 e 13560946). Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico, Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004564-18.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDERI DIAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004564-18.2017.8.11.0037. 

AUTOR(A): VALDERI DIAS DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Revogo a nomeação feita anteriormente e 

nomeio o Dr. Reinaldo Prestes Neto, médico, CRM-MT 5329, que atende 

nesta cidade, para a realização de perícia. Levando-se em consideração a 

complexidade da perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas 

partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários periciais no 

valor de R$ 700,00 (setecentos reais). Ainda, considerando que a 

hipossuficiência da parte requerida torna impossível ou de difícil 

consecução a esta o pagamento dos honorários periciais, bem como a 

aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso 

em apreço, determino a inversão do ônus probatório, devendo a 

seguradora requerida efetuar o pagamento dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 373, §1º, Código de 

Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que o requerido apresentou seus quesitos 

juntamente com a contestação (ID 12436360). Intimem-se as partes para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036829/10/2018 Página 212 de 998



podendo o autor, no mesmo prazo, apresentar seus de quesitos (artigo 

465, §1º, Código de Processo Civil). Com o depósito dos honorários, 

intime-se o perito para indicar data para a realização dos trabalhos 

periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes técnicos 

(artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial fica 

estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005144-48.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN APARECIDO ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005144-48.2017.8.11.0037. 

AUTOR(A): JHONATAN APARECIDO ALVES DA SILVA RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Considerando a 

manifestação retro, revogo a nomeação feita anteriormente e nomeio o Dr. 

Reinaldo Prestes Neto, médico, CRM-MT 5329, que atende nesta cidade, 

para a realização de perícia. Levando-se em consideração a 

complexidade da perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas 

partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários periciais no 

valor de R$ 700,00 (setecentos reais). Ainda, considerando que a 

hipossuficiência da parte requerida torna impossível ou de difícil 

consecução a esta o pagamento dos honorários periciais, bem como a 

aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso 

em apreço, determino a inversão do ônus probatório, devendo a 

seguradora requerida efetuar o pagamento dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 373, §1º, Código de 

Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que as partes apresentaram seus quesitos (ID nº 

15842685 e 12508122). Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico. Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004234-21.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004234-21.2017.8.11.0037. 

AUTOR(A): CINTIA FERREIRA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Considerando a manifestação 

retro, revogo a nomeação feita anteriormente e nomeio o Dr. Reinaldo 

Prestes Neto, médico, CRM-MT 5329, que atende nesta cidade, para a 

realização de perícia. Levando-se em consideração a complexidade da 

perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas partes e o grau de 

especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de R$ 

700,00 (setecentos reais). Ainda, considerando que a hipossuficiência da 

parte requerida torna impossível ou de difícil consecução a esta o 

pagamento dos honorários periciais, bem como a aplicabilidade da teoria 

da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso em apreço, determino a 

inversão do ônus probatório, devendo a seguradora requerida efetuar o 

pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do artigo 373, §1º, Código de Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES 

DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO 

ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. INAPLICABILIDADE NO CASO 

CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME MÉDICO PARA ATESTAR 

OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, BEM COMO SUA EXTENSÃO 

E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU 

EXCESSIVA DIFICULDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA NÃO 

CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, § 1º DO CPC/2015. 

DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA CONFORME O DISPOSTO NO ART. 

333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II DO CPC/2015). RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando que o seguro obrigatório 

de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de contrato livremente pactuado 

entre consumidor e fornecedor, não incidem, na espécie, as regras 

consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus da prova." (TJPR - 10ª 

C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de Londrina - Foro PODER 

JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de Instrumento nº 

1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - Unânime - - 

J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na Teoria da 

Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela mostrar-se 

impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que as partes apresentaram seus quesitos (ID nº 
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15842326 e 11272536). Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico. Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006037-39.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DE LIMA CAETANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006037-39.2017.8.11.0037. 

AUTOR(A): MARCIO DE LIMA CAETANO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Considerando a manifestação 

retro, revogo a nomeação feita anteriormente e nomeio o Dr. Reinaldo 

Prestes Neto, médico, CRM-MT 5329, que atende nesta cidade, para a 

realização de perícia. Levando-se em consideração a complexidade da 

perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas partes e o grau de 

especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de R$ 

700,00 (setecentos reais). Ainda, considerando que a hipossuficiência da 

parte requerida torna impossível ou de difícil consecução a esta o 

pagamento dos honorários periciais, bem como a aplicabilidade da teoria 

da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso em apreço, determino a 

inversão do ônus probatório, devendo a seguradora requerida efetuar o 

pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do artigo 373, §1º, Código de Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES 

DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO 

ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. INAPLICABILIDADE NO CASO 

CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME MÉDICO PARA ATESTAR 

OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, BEM COMO SUA EXTENSÃO 

E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU 

EXCESSIVA DIFICULDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA NÃO 

CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, § 1º DO CPC/2015. 

DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA CONFORME O DISPOSTO NO ART. 

333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II DO CPC/2015). RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando que o seguro obrigatório 

de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de contrato livremente pactuado 

entre consumidor e fornecedor, não incidem, na espécie, as regras 

consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus da prova." (TJPR - 10ª 

C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de Londrina - Foro PODER 

JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de Instrumento nº 

1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - Unânime - - 

J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na Teoria da 

Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela mostrar-se 

impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que as partes apresentaram seus quesitos (ID nº 

15839977 e 12903039). Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico. Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000646-69.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS DA CONCEICAO DE MESQUITA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000646-69.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): FRANCISCO DAS CHAGAS DA CONCEICAO DE MESQUITA 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. 

Considerando a manifestação retro, revogo a nomeação feita 

anteriormente e nomeio o Dr. Reinaldo Prestes Neto, médico, CRM-MT 

5329, que atende nesta cidade, para a realização de perícia. Levando-se 

em consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos a serem 

formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os 

honorários periciais no valor de R$ 700,00 (setecentos reais). Ainda, 

considerando que a hipossuficiência da parte requerida torna impossível 

ou de difícil consecução a esta o pagamento dos honorários periciais, bem 

como a aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova 

no caso em apreço, determino a inversão do ônus probatório, devendo a 

seguradora requerida efetuar o pagamento dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 373, §1º, Código de 

Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que as partes apresentaram seus quesitos (ID nº 
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15840744 e 12559884). Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico. Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005664-08.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDINOMAR RODRIGUES LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005664-08.2017.8.11.0037. 

AUTOR(A): EDINOMAR RODRIGUES LIMA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Considerando a manifestação 

retro, revogo a nomeação feita anteriormente e nomeio o Dr. Reinaldo 

Prestes Neto, médico, CRM-MT 5329, que atende nesta cidade, para a 

realização de perícia. Levando-se em consideração a complexidade da 

perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas partes e o grau de 

especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de R$ 

700,00 (setecentos reais). Ainda, considerando que a hipossuficiência da 

parte requerida torna impossível ou de difícil consecução a esta o 

pagamento dos honorários periciais, bem como a aplicabilidade da teoria 

da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso em apreço, determino a 

inversão do ônus probatório, devendo a seguradora requerida efetuar o 

pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do artigo 373, §1º, Código de Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES 

DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO 

ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. INAPLICABILIDADE NO CASO 

CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME MÉDICO PARA ATESTAR 

OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, BEM COMO SUA EXTENSÃO 

E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU 

EXCESSIVA DIFICULDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA NÃO 

CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, § 1º DO CPC/2015. 

DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA CONFORME O DISPOSTO NO ART. 

333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II DO CPC/2015). RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando que o seguro obrigatório 

de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de contrato livremente pactuado 

entre consumidor e fornecedor, não incidem, na espécie, as regras 

consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus da prova." (TJPR - 10ª 

C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de Londrina - Foro PODER 

JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de Instrumento nº 

1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - Unânime - - 

J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na Teoria da 

Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela mostrar-se 

impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que as partes apresentaram seus quesitos (ID nº 

15841233 e 13203077). Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico. Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005935-80.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO LOPES DA COSTA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005935-80.2018.8.11.0037. AUTOR(A): COOALESTE - COOPERATIVA 

AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO 

GROSSO RÉU: GILBERTO LOPES DA COSTA Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA proposta por COOALESTE – COOPERATIVA AGRÍCOLA 

DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MATO GROSSO em face 

de GILBERTO LOPES DA COSTA, devidamente qualificados nos autos. No 

ID nº 16104765 , a parte impetrante pugnou pela desistência da ação e a 

extinção do processo. É o relatório. Fundamento e decido. Analisando os 

autos, verifico que a parte requerente informa o desinteresse no 

prosseguimento da ação, razão pela qual a extinção do processo é 

medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de 

desistência e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo 

Civil. Verifico que não consta nenhuma restrição judicial a ser baixada por 

este juízo. Custas pelo autor. Sem honorários, uma vez que não se formou 

o contraditório. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 24 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005656-31.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PEREIRA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005656-31.2017.8.11.0037. 

AUTOR(A): CLAUDIO PEREIRA GOMES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Considerando a manifestação 

retro, revogo a nomeação feita anteriormente e nomeio o Dr. Reinaldo 

Prestes Neto, médico, CRM-MT 5329, que atende nesta cidade, para a 

realização de perícia. Levando-se em consideração a complexidade da 

perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas partes e o grau de 

especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de R$ 
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700,00 (setecentos reais). Ainda, considerando que a hipossuficiência da 

parte requerida torna impossível ou de difícil consecução a esta o 

pagamento dos honorários periciais, bem como a aplicabilidade da teoria 

da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso em apreço, determino a 

inversão do ônus probatório, devendo a seguradora requerida efetuar o 

pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do artigo 373, §1º, Código de Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES 

DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO 

ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. INAPLICABILIDADE NO CASO 

CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME MÉDICO PARA ATESTAR 

OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, BEM COMO SUA EXTENSÃO 

E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU 

EXCESSIVA DIFICULDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA NÃO 

CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, § 1º DO CPC/2015. 

DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA CONFORME O DISPOSTO NO ART. 

333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II DO CPC/2015). RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando que o seguro obrigatório 

de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de contrato livremente pactuado 

entre consumidor e fornecedor, não incidem, na espécie, as regras 

consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus da prova." (TJPR - 10ª 

C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de Londrina - Foro PODER 

JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de Instrumento nº 

1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - Unânime - - 

J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na Teoria da 

Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela mostrar-se 

impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que as partes apresentaram seus quesitos (ID nº 

15838415 e 13249067). Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico. Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003791-36.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVANIA DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003791-36.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): ELIVANIA DA SILVA SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Considerando a manifestação 

retro, revogo a nomeação feita anteriormente e nomeio o Dr. Reinaldo 

Prestes Neto, médico, CRM-MT 5329, que atende nesta cidade, para a 

realização de perícia. Levando-se em consideração a complexidade da 

perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas partes e o grau de 

especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de R$ 

700,00 (setecentos reais). Ainda, considerando que a hipossuficiência da 

parte requerida torna impossível ou de difícil consecução a esta o 

pagamento dos honorários periciais, bem como a aplicabilidade da teoria 

da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso em apreço, determino a 

inversão do ônus probatório, devendo a seguradora requerida efetuar o 

pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do artigo 373, §1º, Código de Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES 

DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO 

ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. INAPLICABILIDADE NO CASO 

CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME MÉDICO PARA ATESTAR 

OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, BEM COMO SUA EXTENSÃO 

E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU 

EXCESSIVA DIFICULDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA NÃO 

CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, § 1º DO CPC/2015. 

DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA CONFORME O DISPOSTO NO ART. 

333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II DO CPC/2015). RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando que o seguro obrigatório 

de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de contrato livremente pactuado 

entre consumidor e fornecedor, não incidem, na espécie, as regras 

consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus da prova." (TJPR - 10ª 

C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de Londrina - Foro PODER 

JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de Instrumento nº 

1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - Unânime - - 

J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na Teoria da 

Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela mostrar-se 

impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que as partes apresentaram seus quesitos (ID nº 

15941360 e 14530179). Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico. Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003817-34.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HERMERSON ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003817-34.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): HERMERSON ALVES DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Considerando a manifestação 

retro, revogo a nomeação feita anteriormente e nomeio o Dr. Reinaldo 

Prestes Neto, médico, CRM-MT 5329, que atende nesta cidade, para a 

realização de perícia. Levando-se em consideração a complexidade da 

perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas partes e o grau de 

especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de R$ 
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700,00 (setecentos reais). Ainda, considerando que a hipossuficiência da 

parte requerida torna impossível ou de difícil consecução a esta o 

pagamento dos honorários periciais, bem como a aplicabilidade da teoria 

da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso em apreço, determino a 

inversão do ônus probatório, devendo a seguradora requerida efetuar o 

pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do artigo 373, §1º, Código de Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES 

DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO 

ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. INAPLICABILIDADE NO CASO 

CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME MÉDICO PARA ATESTAR 

OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, BEM COMO SUA EXTENSÃO 

E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU 

EXCESSIVA DIFICULDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA NÃO 

CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, § 1º DO CPC/2015. 

DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA CONFORME O DISPOSTO NO ART. 

333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II DO CPC/2015). RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando que o seguro obrigatório 

de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de contrato livremente pactuado 

entre consumidor e fornecedor, não incidem, na espécie, as regras 

consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus da prova." (TJPR - 10ª 

C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de Londrina - Foro PODER 

JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de Instrumento nº 

1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - Unânime - - 

J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na Teoria da 

Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela mostrar-se 

impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que as partes apresentaram seus quesitos (ID nº 

15963154 e 14731766). Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico. Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003681-37.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003681-37.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Considerando a manifestação 

retro, revogo a nomeação feita anteriormente e nomeio o Dr. Reinaldo 

Prestes Neto, médico, CRM-MT 5329, que atende nesta cidade, para a 

realização de perícia. Levando-se em consideração a complexidade da 

perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas partes e o grau de 

especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de R$ 

700,00 (setecentos reais). Ainda, considerando que a hipossuficiência da 

parte requerida torna impossível ou de difícil consecução a esta o 

pagamento dos honorários periciais, bem como a aplicabilidade da teoria 

da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso em apreço, determino a 

inversão do ônus probatório, devendo a seguradora requerida efetuar o 

pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do artigo 373, §1º, Código de Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES 

DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO 

ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. INAPLICABILIDADE NO CASO 

CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME MÉDICO PARA ATESTAR 

OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, BEM COMO SUA EXTENSÃO 

E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU 

EXCESSIVA DIFICULDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA NÃO 

CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, § 1º DO CPC/2015. 

DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA CONFORME O DISPOSTO NO ART. 

333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II DO CPC/2015). RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando que o seguro obrigatório 

de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de contrato livremente pactuado 

entre consumidor e fornecedor, não incidem, na espécie, as regras 

consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus da prova." (TJPR - 10ª 

C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de Londrina - Foro PODER 

JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de Instrumento nº 

1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - Unânime - - 

J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na Teoria da 

Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela mostrar-se 

impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que as partes apresentaram seus quesitos (ID nº 

15941606 e 14376081). Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico. Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003815-64.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS CLAYTON VIEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003815-64.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): VINICIUS CLAYTON VIEIRA DOS SANTOS RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Considerando a 

manifestação retro, revogo a nomeação feita anteriormente e nomeio o Dr. 
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Reinaldo Prestes Neto, médico, CRM-MT 5329, que atende nesta cidade, 

para a realização de perícia. Levando-se em consideração a 

complexidade da perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas 

partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários periciais no 

valor de R$ 700,00 (setecentos reais). Ainda, considerando que a 

hipossuficiência da parte requerida torna impossível ou de difícil 

consecução a esta o pagamento dos honorários periciais, bem como a 

aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso 

em apreço, determino a inversão do ônus probatório, devendo a 

seguradora requerida efetuar o pagamento dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 373, §1º, Código de 

Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que as partes apresentaram seus quesitos (ID nº 

15942352 e 14227713). Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico. Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003835-55.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN XAVIER DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003835-55.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): IVAN XAVIER DE ALMEIDA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Considerando a manifestação 

retro, revogo a nomeação feita anteriormente e nomeio o Dr. Reinaldo 

Prestes Neto, médico, CRM-MT 5329, que atende nesta cidade, para a 

realização de perícia. Levando-se em consideração a complexidade da 

perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas partes e o grau de 

especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de R$ 

700,00 (setecentos reais). Ainda, considerando que a hipossuficiência da 

parte requerida torna impossível ou de difícil consecução a esta o 

pagamento dos honorários periciais, bem como a aplicabilidade da teoria 

da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso em apreço, determino a 

inversão do ônus probatório, devendo a seguradora requerida efetuar o 

pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do artigo 373, §1º, Código de Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES 

DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO 

ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. INAPLICABILIDADE NO CASO 

CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME MÉDICO PARA ATESTAR 

OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, BEM COMO SUA EXTENSÃO 

E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU 

EXCESSIVA DIFICULDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA NÃO 

CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, § 1º DO CPC/2015. 

DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA CONFORME O DISPOSTO NO ART. 

333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II DO CPC/2015). RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando que o seguro obrigatório 

de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de contrato livremente pactuado 

entre consumidor e fornecedor, não incidem, na espécie, as regras 

consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus da prova." (TJPR - 10ª 

C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de Londrina - Foro PODER 

JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de Instrumento nº 

1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - Unânime - - 

J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na Teoria da 

Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela mostrar-se 

impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que as partes apresentaram seus quesitos (ID nº 

15943225 e 14321791). Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico. Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003818-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ALVES PIRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))
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PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003818-19.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): MARIA DE FATIMA ALVES PIRES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Chamo o feito à ordem e 

revogo a nomeação feita anteriormente e nomeio o Dr. Reinaldo Prestes 

Neto, médico, CRM-MT 5329, que atende nesta cidade, para a realização 

de perícia. Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol 

de quesitos a serem formulados pelas partes e o grau de especialização 

do perito, fixo os honorários periciais no valor de R$ 700,00 (setecentos 

reais). Ainda, considerando que a hipossuficiência da parte requerida 

torna impossível ou de difícil consecução a esta o pagamento dos 

honorários periciais, bem como a aplicabilidade da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus da prova no caso em apreço, determino a inversão do 

ônus probatório, devendo a seguradora requerida efetuar o pagamento 

dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 

373, §1º, Código de Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE 

COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO 

ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. INAPLICABILIDADE NO CASO 

CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME MÉDICO PARA ATESTAR 

OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, BEM COMO SUA EXTENSÃO 

E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU 

EXCESSIVA DIFICULDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA NÃO 

CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, § 1º DO CPC/2015. 

DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA CONFORME O DISPOSTO NO ART. 

333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II DO CPC/2015). RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando que o seguro obrigatório 

de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de contrato livremente pactuado 

entre consumidor e fornecedor, não incidem, na espécie, as regras 

consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus da prova." (TJPR - 10ª 

C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de Londrina - Foro PODER 

JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de Instrumento nº 

1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - Unânime - - 

J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na Teoria da 

Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela mostrar-se 

impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que o requerido apresentou seus quesitos 

juntamente com a contestação (ID nº 12794952). Intimem-se as partes 

para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar de assistente 

técnico, podendo o autor, no mesmo prazo, apresentar seus de quesitos. 

Com o depósito dos honorários, intime-se o perito para indicar data para a 

realização dos trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e 

os assistentes técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação 

do laudo pericial fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres 

técnicos deverão ser apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) 

dias a contar da intimação da apresentação do laudo (artigo 477, 

parágrafo único, CPC). Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para 

liberação dos honorários periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se 

vistas às partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se 

acerca do laudo pericial, bem como, para que especifiquem as provas que 

ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento. Com a especificação das provas, venham os autos 

conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT,23 de 

outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003823-41.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003823-41.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): DOUGLAS SOARES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Em tempo, revogo a nomeação feita 

anteriormente e nomeio o Dr. Reinaldo Prestes Neto, médico, CRM-MT 

5329, que atende nesta cidade, para a realização de perícia. Levando-se 

em consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos a serem 

formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os 

honorários periciais no valor de R$ 700,00 (setecentos reais). Ainda, 

considerando que a hipossuficiência da parte requerida torna impossível 

ou de difícil consecução a esta o pagamento dos honorários periciais, bem 

como a aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova 

no caso em apreço, determino a inversão do ônus probatório, devendo a 

seguradora requerida efetuar o pagamento dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 373, §1º, Código de 

Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que o requerido apresentou seus quesitos 

juntamente com a contestação (ID nº 14537135). Intimem-se as partes 

para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar de assistente 

técnico, podendo o autor, no mesmo prazo, apresentar seus de quesitos 

(artigo 465, §1º, Código de Processo Civil). Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003827-78.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SEVERINO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 
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(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003827-78.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): GUSTAVO SEVERINO NASCIMENTO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Em tempo, revogo a nomeação 

feita anteriormente e nomeio o Dr. Reinaldo Prestes Neto, médico, CRM-MT 

5329, que atende nesta cidade, para a realização de perícia. Levando-se 

em consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos a serem 

formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os 

honorários periciais no valor de R$ 700,00 (setecentos reais). Ainda, 

considerando que a hipossuficiência da parte requerida torna impossível 

ou de difícil consecução a esta o pagamento dos honorários periciais, bem 

como a aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova 

no caso em apreço, determino a inversão do ônus probatório, devendo a 

seguradora requerida efetuar o pagamento dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 373, §1º, Código de 

Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que o requerido apresentou seus quesitos 

juntamente com a contestação (ID nº 14513281). Intimem-se as partes 

para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar de assistente 

técnico, podendo o autor, no mesmo prazo, apresentar seus de quesitos 

(artigo 465, §1º, Código de Processo Civil). Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003747-17.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA SANTANA DUTRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003747-17.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): MARTA SANTANA DUTRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Em tempo, revogo a nomeação feita 

anteriormente e nomeio o Dr. Reinaldo Prestes Neto, médico, CRM-MT 

5329, que atende nesta cidade, para a realização de perícia. Levando-se 

em consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos a serem 

formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os 

honorários periciais no valor de R$ 700,00 (setecentos reais). Ainda, 

considerando que a hipossuficiência da parte requerida torna impossível 

ou de difícil consecução a esta o pagamento dos honorários periciais, bem 

como a aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova 

no caso em apreço, determino a inversão do ônus probatório, devendo a 

seguradora requerida efetuar o pagamento dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 373, §1º, Código de 

Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que o requerido apresentou seus quesitos 

juntamente com a contestação (ID nº 14321256). Intimem-se as partes 

para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar de assistente 

técnico, podendo o autor, no mesmo prazo, apresentar seus de quesitos 

(artigo 465, §1º, Código de Processo Civil). Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004841-97.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO CANDIDO DA SILVA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004841-97.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): LAZARO CANDIDO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Considerando a manifestação 

retro, revogo a nomeação feita anteriormente e nomeio o Dr. Reinaldo 

Prestes Neto, médico, CRM-MT 5329, que atende nesta cidade, para a 

realização de perícia. Levando-se em consideração a complexidade da 

perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas partes e o grau de 

especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de R$ 

700,00 (setecentos reais). Ainda, considerando que a hipossuficiência da 

parte requerida torna impossível ou de difícil consecução a esta o 

pagamento dos honorários periciais, bem como a aplicabilidade da teoria 

da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso em apreço, determino a 

inversão do ônus probatório, devendo a seguradora requerida efetuar o 

pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do artigo 373, §1º, Código de Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES 

DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO 

ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. INAPLICABILIDADE NO CASO 

CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME MÉDICO PARA ATESTAR 

OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, BEM COMO SUA EXTENSÃO 

E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU 

EXCESSIVA DIFICULDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA NÃO 

CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, § 1º DO CPC/2015. 

DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA CONFORME O DISPOSTO NO ART. 

333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II DO CPC/2015). RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando que o seguro obrigatório 

de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de contrato livremente pactuado 

entre consumidor e fornecedor, não incidem, na espécie, as regras 

consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus da prova." (TJPR - 10ª 

C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de Londrina - Foro PODER 

JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de Instrumento nº 

1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - Unânime - - 

J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na Teoria da 

Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela mostrar-se 

impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que as partes apresentaram seus quesitos (ID nº 

15973750 e 14854356). Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico. Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005223-27.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005223-27.2017.8.11.0037. 

AUTOR(A): JULIO CESAR DE JESUS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Em tempo, revogo a nomeação feita 

anteriormente e nomeio o Dr. Reinaldo Prestes Neto, médico, CRM-MT 

5329, que atende nesta cidade, para a realização de perícia. Levando-se 

em consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos a serem 

formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os 

honorários periciais no valor de R$ 700,00 (setecentos reais). Ainda, 

considerando que a hipossuficiência da parte requerida torna impossível 

ou de difícil consecução a esta o pagamento dos honorários periciais, bem 

como a aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova 

no caso em apreço, determino a inversão do ônus probatório, devendo a 

seguradora requerida efetuar o pagamento dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 373, §1º, Código de 

Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que o requerido apresentou seus quesitos 

juntamente com a contestação (ID nº 13319986). Intimem-se as partes 

para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar de assistente 

técnico, podendo o autor, no mesmo prazo, apresentar seus de quesitos 

(artigo 465, §1º, Código de Processo Civil). Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006148-23.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEMERSON SOUSA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1006148-23.2017.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: WEMERSON SOUSA DE OLIVEIRA 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A em desfavor de WEMERSON SOUZA 

DE OLIVEIRA, devidamente qualificados nos autos. Nos IDs nº 11320720 e 

12531881, foi determinada a intimação da parte requerente para emendar 

a inicial, comprovando a mora, sob pena de extinção. Nos IDs nº 11968771 

e 13085416, manifestações da parte requerente informando que a 

notificação foi válida. É o relato do necessário. Fundamento e decido. 

Analisando os autos, denota-se que foi oportunizado à parte requerente 

emendar a inicial, a fim de que preenchesse os requisitos exigidos para 

sua admissibilidade, sem que fossem atendidas na íntegra as 

determinações. De acordo com o artigo 321 do Código de Processo Civil: O 

juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 

319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de 

dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 

(quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Destarte, inviabilizada a 

segura prestação jurisdicional por culpa da parte autora, impõe-se seja 

rejeitada a inicial. Ante o exposto, em conformidade como o disposto no 

artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a 

petição inicial e, consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do mesmo códex. Sem 

custas e honorários. Certificado o trânsito em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo definitivo, com as cautelas de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 11 de outubro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000492-51.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL QUEDNAU MARCELINO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000492-51.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: RAFAEL QUEDNAU MARCELINO 

Vistos. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de RAFAEL QUEDNAU 

MARCELINO, todos devidamente qualificados nos autos. No ID nº 

15787833, a parte requerente pugnou pela desistência da ação, nos 

termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. É o relatório. 

Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que a parte 

requerente informou o desinteresse no prosseguimento do feito, 

oportunidade em que pugnou por sua extinção. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o pedido de desistência e, por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Primavera do Leste/MT, 11 de outubro de 

2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000554-91.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE NUNES FILHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000554-91.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: JOSE NUNES FILHO Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO proposta por BANCO VOLKSWAGEN S.A. em face de JOSE 

NUNES FILHO, ambos qualificados, formulado com base no Dec. Lei 

911/69. Decisão inicial deferindo a liminar (ID nº 11622022). Auto de 

busca, apreensão e depósito (ID nº 14345072). A seguir, vieram-me os 

autos conclusos para sentença. É o relato. Fundamento. Decido. A ação 

de busca e apreensão tem por escopo fazer valer a garantia (alienação 

fiduciária), em caso de inadimplemento contratual. O requerido foi 

devidamente citado (ID nº 14344822), contudo, não contestou a ação e 

não efetuou o depósito judicial da integralidade da dívida, sendo, portanto, 

revel, de modo que é cabível o julgamento antecipado da lide com 

fundamento no artigo 355, II do Código de Processo Civil. Nesse passo, em 

que pese tal presunção ser relativa, as alegações do autor encontram 

respaldo no conjunto probatório acostado com a inicial, que comprova o 

negócio entabulado entre as partes, bem como nos documentos que 

comprovam a constituição em mora da requerida. Assim, presumindo-se 

que os fatos alegados na inicial são verdadeiros, impõe-se, assim, a 

procedência da ação, a fim de consolidar a propriedade e posse plena e 

exclusiva do bem em prol da instituição financeira contratada, ora 

requerente. Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, para CONSOLIDAR nas mãos do autor 

a posse direta do bem, possibilitando a expedição de novo certificado de 

registro e venda extrajudicial dos bens. Oficie-se o DETRAN desta 

Comarca, comunicando estar autorizado a proceder à transferência para 

autora ou a terceiros que indicar. Condena-se o requerido ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, 

que se fixa no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa 

(artigo 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil). Transitada em 

julgado a sentença, certifique-se. Após, arquive-se com baixa dos autos 

na distribuição, com as anotações de estilo e as cautelas de praxe. 

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema PJE. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 11 de 

outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000149-89.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

Banco Safra S-A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAIR PIOVEZAN (EXECUTADO)

CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0009237A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000149-89.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO SAFRA S-A 

EXECUTADO: CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, ALTAIR 

PIOVEZAN Vistos. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos 

por BANCO SAFRA S/A, devidamente qualificada nos autos, aduzindo a 

existência de omissão na decisão de ID nº 10267267, quanto ao 

prosseguimento do feito em relação ao codevedor ALTAIR PIOVEZAN. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Inicialmente, verifico que os embargos 

foram interpostos tempestivamente e na forma legal, de modo que devem 
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ser conhecidos. Analisando os autos, verifico que a parte embargante 

fundamenta seus embargos declaratórios com matéria que, na verdade, 

deveria ser alegada em via recursal adequada, pois, o que se vê, é sua 

irresignação em relação à decisão prolatada. Desse modo, entendo que 

estes embargos, embora rotulados como “declaratórios”, tem por objetivo 

a condução de um novo julgamento, com reapreciação daquilo que ficou 

decidido, hipótese essa refutada pela jurisprudência. Senão, vejamos: 

“Não admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que, a pretexto 

de esclarecer ou complementar o julgado anterior, na realidade buscam 

alterá-lo (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA 103/343).” “Os 

embargos de declaração não devem revestir de caráter infringente. A 

maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de 

erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 

94/1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção 

jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada 

utilização com o propósito de questionar a correção do julgamento e obter, 

em consequência, a desconstituição do ato decisório. (RTJ 154/223, 

155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638).” “É incabível, nos 

declaratórios, rever a decisão anterior, reexaminando ponto sobre o qual 

já houve pronunciamento, com inversão, em conseqüência, do resultado 

final. Nesse caso, há alteração substancial do julgado, o que foge ao 

disposto no art. 535 e incisos do CPC. Recurso especial conhecido em 

parte e assim provido. (RSTJ 30/412).” “Não pode ser conhecido recurso 

que, sob rótulo de embargos declaratórios pretendem substituir a decisão 

recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração 

– não de substituição. (STJ-1ª Turma, REsp 15.774-0-SP-EDcl, rel. Min. 

Humberto Gomes de Barros, j. 25.10.93, não conheceram, v.u., DJU 

22.11.93, p. 24.895).” “Mesmos nos embargos de declaração com fim de 

prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do 

CPC (obscuridade, dúvidas, contradição, omissão e, por construção 

pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é 

meio hábil ao reexame da causa (STJ-1ª Turma, REsp 11.465-0-SP, rel. 

Min. Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93, 

p. 1.665).” Insta consignar que a decisão de ID nº 10267267 observou 

todos os requisitos legais para sua existência e validade, não havendo 

que se falar em qualquer omissão, contradição ou erro material que 

ensejasse sua reforma, como pretende a parte embargante. Ademais, 

importante ressaltar que os embargos de declaração não prestam a dirimir 

as dúvidas da parte embargante ou responder questionamentos a respeito 

do comando judicial e sim para suprir omissões, contradições, ou 

obscuridades. Neste sentido: ESTADO DO RIO DE JANEIROPODER 

JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇADÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL 

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 

0057067-69.2010.8.19.0000Embargante: DIDEROT DE FIGUEIREDO E 

OUTROS Embargado: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO 

BANCO DO BRASIL PREVI Relatora: DES. CLAUDIA PIRES DOS SANTOS 

FERREIRA DECISÃO Consoante fls. 131/132, o recorrente interpôs os 

presentes embargos de declaração com a finalidade de 

pré-questionamento, para a futura interposição de recurso especial e/ou 

extraordinário. Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer 

obscuridade ou contradição do julgado, ou supri-lo de omissão nele 

observada. Assim, são admissíveis apenas nas hipóteses previstas na lei. 

Verifica-se, portanto, imprestável a via declarativa para o atendimento da 

pretensão da ora embargante. Outrossim, não é demais lembrar que os 

declaratórios não se prestam para questionamentos, mas para dirimir 

omissões, obscuridades ou contradições. (...). Por estes motivos, nega-se 

provimento aos presentes embargos de declaração. Rio de Janeiro, de 

2011. CLAUDIA PIRES DOS SANTOS FERREIRA Desembargadora Relatora. 

(TJ-RJ - AI: 570676920108190000 RJ 0057067-69.2010.8.19.0000, 

Relator: DES. CLAUDIA PIRES, Data de Julgamento: 26/01/2011, DECIMA 

OITAVA CAMARA CIVEL). Do mesmo modo, resta pacificado o 

entendimento de que o juiz não precisa analisar todos os fundamentos da 

demanda, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a 

decisão. Nesse diapasão: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. 

INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, 

ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme 

dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar 

obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no 

julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está 

obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A 

prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a 

jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, 

sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de 

infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3. No caso, 

entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus 

e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em 

jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de 

litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião 

em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda 

que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas. 4. Percebe-se, 

pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão 

somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se 

divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do 

Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI 

(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DAS 

HIPÓSTESES PREVISTAS NOS INCISOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. ENTENDIMENTO DO COLENDO STJ DE QUE O 

JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A RESPONDER A TODAS AS 

QUESTÕES SUSCITADAS PELAS PARTES, QUANDO JÁ TENHA 

ENCONTRADO MOTIVO SUFICIENTE PARA PROFERIR A DECISÃO. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de 

Declaração Nº 70073306649, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 28/06/2017). Ante o 

exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém 

NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo decisão de ID nº 10267267 pelos 

seus próprios e suficientes fundamentos. Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se e cumpra-se a decisão anterior. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 11 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004071-41.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAMAR JOSE DE MORAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004071-41.2017.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ITAMAR JOSE DE MORAIS Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de ITAMAR JOSE DE MORAIS, 

todos devidamente qualificados nos autos. No ID nº 10307246, termo de 

restituição do veículo apreendido, comprovando o cumprimento da 

obrigação. É o relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, 

verifico que houve o cumprimento da obrigação objeto desta demanda, 

conforme termo de restituição do veículo. Com efeito, o artigo 924 do 

Código de Processo Civil elenca as formas de extinção da execução, 

contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos autos, in verbis, qual seja, 

quando o devedor satisfaz a obrigação. Ante o exposto, JULGO, POR 

SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios. 

Expeça-se o alvará judicial eletrônico conforme os dados bancários 

indicados no ID nº 10563348, nos termos do artigo 450 da CNGC Judicial. 

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 11 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006067-74.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ANEMI FATIMA DA SILVA LEMES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL DIOZ SILVA NETO OAB - MT19337/O (ADVOGADO(A))

MONICA MANOELA DIOZ SENA OAB - MT0014101A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006067-74.2017.8.11.0037. AUTOR(A): BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. RÉU: ANEMI FATIMA DA SILVA LEMES Vistos. Intimem-se as partes 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que ainda 

pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento. Com a especificação das provas, venham os autos 

conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 11 de 

outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001159-37.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULINERE GOULART BENTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI OAB - MT0009381A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001159-37.2018.8.11.0037. AUTOR(A): JULINERE GOULART BENTOS 

RÉU: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO Vistos. Intimem-se as 

partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas 

que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento. Com a especificação das provas, venham os autos 

conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 11 de 

outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002016-83.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LIVIA BENTO DA FONSECA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PRIMAVERA S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002016-83.2018.8.11.0037. AUTOR(A): LIVIA BENTO DA FONSECA RÉU: 

AGUAS DE PRIMAVERA S.A. Vistos. Intimem-se as partes para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 11 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002198-69.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISENANDO GUEDES SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1002198-69.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO RODOBENS S.A. 

REQUERIDO: SISENANDO GUEDES SILVA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO RODOBENS S/A. em face de 

SISENANDO GUEDES SILVA, ambos devidamente qualificados nos autos. 

No ID nº 15009076, as partes realizaram composição amigável e pugnaram 

pela homologação do acordo e requerem sua posterior extinção. É a 

síntese do relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico 

que houve acordo judicial entre as partes litigantes, devidamente 

representadas por seus procuradores, as quais estabelecem parâmetros 

para a resolução completa do objeto jurídico perseguido nestes autos, 

razão pela qual pugnam pela homologação do acordo e, em consequência, 

requerem a extinção do feito. Assim sendo, como as partes apresentaram 

ao juízo solução pacificadora para o litígio e sendo direito transigível, 

devida é a homologação por ato judicial. Ante o exposto, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo entabulado às fl. 53, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, inclusive a constituição de título judicial para fins 

executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte integrante desta 

decisão, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios nos termos do acordo. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 11 de outubro de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001210-82.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PASQUALI PARISE OAB - SP155574 (ADVOGADO(A))

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE PASQUALI PARISE OAB - SP112409 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001210-82.2017.8.11.0037. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: APARECIDO 

FERREIRA DOS SANTOS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA proposta por BV FINANCEIRA 

S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de 

APARECIDO FERREIRA DOS SANTOS, ambos devidamente qualificados 

nos autos. No ID nº 13777038, a parte requerente pugnou pela desistência 

da ação, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. É o 

relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que a parte 

requerente informou o desinteresse no prosseguimento do feito, 

oportunidade em que pugnou por sua extinção. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o pedido de desistência e, por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 11 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001028-62.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CAMPO E LAVOURA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA NARA VISSOTTO MACCARINI OAB - MT13614-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MP AGRO MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001028-62.2018.8.11.0037. REQUERENTE: CAMPO E LAVOURA 

MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - ME REQUERIDO: MP 

AGRO MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI - ME Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 
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COBRANÇA proposta por CAMPO E LAVOURA MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA em face de MP AGRO MÁQUINAS 

AGRÍCOLAS S.A., ambos devidamente qualificados nos autos. No ID nº 

14980086, a parte requerente pugnou pela desistência da ação, nos 

termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. É o relatório. 

Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que a parte 

requerente informou o desinteresse no prosseguimento do feito, 

oportunidade em que pugnou por sua extinção. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o pedido de desistência e, por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 11 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005141-93.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRACINDO JUNIOR CORDEIRO CUNHA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005141-93.2017.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: GRACINDO JUNIOR CORDEIRO 

CUNHA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de GRACINDO 

JUNIOR CORDEIRO CUNHA, devidamente qualificados nos autos. No ID nº 

12981784, a parte requerente pugnou pela desistência da ação, nos 

termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. É o relatório. 

Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que a parte 

requerente informou o desinteresse no prosseguimento do feito, 

oportunidade em que pugnou por sua extinção. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o pedido de desistência e, por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Primavera do Leste/MT, 10 de outubro de 

2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001495-41.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEANI PAULA PEGO DE ASSIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT0016689-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001495-41.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: GEANI PAULA PEGO DE ASSIS 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de GEANI PAULA PEGO DE 

ASSIS, devidamente qualificados nos autos. No ID nº 15248066, a parte 

requerente juntou o termo de restituição do veículo apreendido, 

comprovando o cumprimento da obrigação. É o relatório. Fundamento e 

decido. Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da 

obrigação objeto desta demanda, conforme informado pelo requerente. 

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação. Ante o 

exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios. Expeça-se o alvará judicial eletrônico conforme 

os dados bancários indicados no ID nº 15248061, nos termos do artigo 

450 da CNGC Judicial. Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 11 de outubro de 2018. 

Myrian Pavan Schenke Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004376-25.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE GUADAGNIN RAIS (AUTOR(A))

ELTON GUADAGNIN (AUTOR(A))

CHARLES HENRI RAIS FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

INES DOS SANTOS GUADAGNIN OAB - 754.770.099-34 (PROCURADOR)

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO(A))

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO (RÉU)

CONSTRUTORA E INCORPORADORA 3 IRMAOS LTDA - ME (RÉU)

DARCIANO DE SOUZA CAMARGO (RÉU)

ADOM THOMASI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004376-25.2017.8.11.0037. AUTOR(A): ELTON GUADAGNIN, ELIANE 

GUADAGNIN RAIS, CHARLES HENRI RAIS FILHO PROCURADOR: INES 

DOS SANTOS GUADAGNIN RÉU: RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO, 

DARCIANO DE SOUZA CAMARGO, ADOM THOMASI, CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA 3 IRMAOS LTDA - ME Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA ajuizada por 

ELTON GUADAGNIN e OUTROS em face de RONIVALDO DE SOUZA 

CAMARGO e OUTROS, todos devidamente qualificados nos autos. No ID 

nº 14850959, as partes realizaram composição amigável e pugnaram pela 

homologação do acordo e a suspensão do feito até a liquidação final da 

dívida. É a síntese do relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, 

verifico que houve acordo entre as partes litigantes, devidamente 

representadas por seus procuradores, as quais estabelecem parâmetros 

para a resolução completa do objeto jurídico perseguido nestes autos, 

razão pela qual pugnam pela homologação do acordo e suspensão do 

feito até a liquidação final da dívida. Assim sendo, como as partes 

apresentaram ao juízo solução pacificadora para o litígio e sendo direito 

transigível, devida é a homologação por ato judicial. Ante o exposto, 

HOMOLOGO, o ACORDO acima entabulado, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de título judicial para fins 

executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte integrante desta 

decisão. Sem prejuízo, determino a suspensão do processo até 

20/02/2019, nos termos dos artigos 313, II, 921, I e 922, todos do Código 

de Processo Civil. Decorrido o prazo de suspensão, intimem-se as partes 

para informarem se o acordo foi integralmente cumprido. Sem custas e 

honorários advocatícios. Após, certifique-se e concluso para sentença. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 

11 de outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001507-55.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN CESAR CAETANO TONI (EXECUTADO)

EDVANDRO TONI (EXECUTADO)

JEAN CARLOS CAETANO TONI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001507-55.2018.8.11.0037. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO 

EXECUTADO: ALAN CESAR CAETANO TONI, JEAN CARLOS CAETANO 

TONI, EDVANDRO TONI Vistos. Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 
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ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO 

CERRADO em face de ALAN CESAR CAETANO TONI, EDVANDRO TONI e 

JEAN CARLOS CAETANO TONI, todos qualificados nos autos. No Id. 

15020503, as partes realizaram composição amigável e pugnaram pela 

homologação do acordo e a suspensão do feito até a liquidação final da 

dívida. É a síntese do relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, 

verifico que houve acordo entre as partes litigantes, devidamente 

representadas por seus procuradores, as quais estabelecem parâmetros 

para a resolução completa do objeto jurídico perseguido nestes autos, 

razão pela qual pugnam pela homologação do acordo e, em consequência, 

requerem a suspensão do feito até a liquidação final da dívida. Assim 

sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora para o 

litígio e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato judicial. 

Ante o exposto, HOMOLOGO, o ACORDO acima entabulado, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de título 

judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte 

integrante desta decisão. Determino a suspensão do processo até 

20/06/2021, nos termos dos artigos 313, II, 921, I e 922, todos do Código 

de Processo Civil. Decorrido o prazo de suspensão, intimem-se as partes 

para informarem se o acordo foi integralmente cumprido. Custas e 

despesas processuais, e honorários advocatícios nos termos do acordo. 

Após, certifique-se e concluso para sentença. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 11 de outubro de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002030-04.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA MOURA BARRETO OAB - MT0019488S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GBX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT0007366A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002030-04.2017.8.11.0037. AUTOR(A): SANDRO DE ALMEIDA RÉU: GBX 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME Vistos. Intimem-se as 

partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas 

que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento. Com a especificação das provas, venham os autos 

conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 24 de 

outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005981-69.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA VERDERIO DA SILVA OAB - MT20762/O (ADVOGADO(A))

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AURI DE CASTRO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005981-69.2018.8.11.0037. AUTOR(A): COOALESTE - COOPERATIVA 

AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO 

GROSSO RÉU: AURI DE CASTRO Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA proposta por COOALESTE – COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS 

PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MATO GROSSO contra ato do 

AURI DE CASTRO, devidamente qualificados nos autos. No ID nº 

16014517, a parte impetrante pugnou pela desistência da ação e a 

extinção do processo. É o relatório. Fundamento e decido. Analisando os 

autos, verifico que a parte requerente informa o desinteresse no 

prosseguimento da ação, razão pela qual a extinção do processo é 

medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de 

desistência e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo 

Civil. Verifico que não consta nenhuma restrição judicial a ser baixada por 

este juízo. Custas pelo autor. Sem honorários, uma vez que não se formou 

o contraditório. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 24 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000445-48.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO BORGES DA SILVA (EXECUTADO)

MILENE ABADIA DA COSTA (EXECUTADO)

BORGES DA SILVA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000445-48.2016.8.11.0037. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: BORGES DA SILVA & 

CIA LTDA - ME, SERGIO BORGES DA SILVA, MILENE ABADIA DA COSTA 

Vistos. Postergo a análise da petição retro. Intime-se a parte exequente 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos o cálculo atualizado 

de seu crédito. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 24 de outubro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1005923-66.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVANA FIGUEIREDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLADEMIR ROMEU DE LIMA OAB - MT20072/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON BARBIERI DE OLIVEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005923-66.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): IVANA FIGUEIREDO DOS SANTOS RÉU: NELSON BARBIERI DE 

OLIVEIRA Vistos. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER/NÃO FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E 

LIMINAR EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por IVANA FIGUEIREDO 

DOS SANTOS em face de NILSON BARBIERI DE OLIVEIRA, ambos 

qualificados nos autos. Alega, em síntese, que a autora é legítima 

possuidora e proprietária de um imóvel localizado no lote nº 09 (nove), da 

quadra nº 01 (um), do loteamento denominado “Conjunto São José”, com 

área de 200 m2, situado no perímetro urbano desta Comarca, adquirido da 

Sra. Lindalva Alves de Souza, no dia 30 de novembro de 2015. Aduz que, 

há cerca de seis anos, a vendedora edificou uma casa sobre o terreno, 

onde as paredes de sustentação faziam divisa com o antigo proprietário 

do terreno vizinho, não tendo a autora alterado as divisas do imóvel após 

tê-lo adquirido. Assevera que o terreno vizinho, de nº 10, foi adquirido 

pelo requerido, e que, nos últimos 20 dias, este vem derrubando parte da 

estrutura das paredes, inclusive destruindo calhas, telhas e base da 

parede divisória, deixando buracos em alguns pedaços da casa vizinha, 

ameaçando a segurança da autora e de sua família. Requer a concessão 

de tutela antecipada para determinar ao requerido que interrompa as obras 

de demolição até as partes entrem em acordo e tenha-se a certeza da 

segurança da autora e de sua família, sob pena de multa diária. É a síntese 

do relatório. Fundamento e decido. Recebo a inicial por estar em 

conformidade com os preceitos legais. É de se registrar que a tutela 

antecipada caracteriza-se pela antecipação do provimento do mérito, 

devendo ser analisada com cautela. De acordo com a nova sistemática 

normativa vigente, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, é 

cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela 

de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de urgência está 

regulamentada no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, que prevê: 

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Complementando o preceptivo, temos o artigo 
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303 também do novo códex, que dispõe acerca do pedido de tutela 

antecipada: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à 

propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da 

tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição 

da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, estão preenchidos 

os requisitos autorizadores da concessão da tutela pleiteada, estando a 

probabilidade do direito demonstrada pelos documentos trazidos aos 

autos, dentre eles o boletim de ocorrência que demonstra a lide entre as 

partes quanto os danos que vêm sendo causados pela alteração da 

parede divisória. Ainda, o perigo de dano configura-se nos riscos que a 

ininterrupção da obra poder trazer a requerente e sua família, visto que as 

alterações efetuadas na parede que divide os imóveis podem causar 

danos a estrutura e segurança do imóvel da parte autora. Outrossim, 

dispõe o artigo 1.311 do Código Civil que: “Não é permitida a execução de 

qualquer obra ou serviço suscetível de provocar desmoronamento ou 

deslocação de terra, ou que comprometa a segurança do prédio vizinho, 

senão após haverem sido feitas as obras acautelatória”. Deste modo, 

considerando que, em sede de cognição sumária, resta demonstrado o 

perigo de danos ao imóvel lindeiro e a ameaça à segurança da autora e de 

sua família, mostra-se cabível a suspensão das obras executadas pela 

parte requerida, ao menos até realização de perícia capaz de evidenciar a 

inexistência de risco à integridade física dos vizinhos. Neste sentido: 

AÇÃO ORDINÁRIA. PARALISAÇÃO DE OBRA EM IMÓVEL LINDEIRO. 

DANO INFECTO. REGULARIDADE ADMINISTRATIVA DA EDIFICAÇÃO QUE 

NÃO SUBSUME A AUSÊNCIA DE RISCOS AO VIZINHO. PROBLEMAS 

COINCIDENTES COM O ADVENTO DA CONSTRUÇÃO. SUSPENSÃO DA 

OBRA RECOMENDÁVEL, AO MENOS ATÉ PERÍCIA JUDICIAL. ALUGUÉIS 

DEVIDOS PELA IMPOSSIBILIDADE DE USO DA MORADIA. TUTELA 

ANTECIPADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SC - AG: 

20140330164 SC 2014.033016-4 (Acórdão), Relator: Maria do Rocio Luz 

Santa Ritta, Data de Julgamento: 21/07/2014, Terceira Câmara de Direito 

Civil Julgado). Assim, não obstante as limitações probatórias desse limiar 

de processo, satisfeitos e presentes mostram-se os requisitos do artigo 

300 do Código de Processo Civil, sendo imperiosa a concessão da tutela 

requerida. Ante o exposto, DEFIRO O A TUTELA PLEITEADA, para 

determinar a suspensão das obras de demolição realizadas pela parte 

requerida, até que seja averiguada a inexistência de riscos à segurança 

da autora e de sua família, sob pena de multa diária, que fixo em R$ 200,00 

(duzentos reais). Sem prejuízo ao acima exposto e de acordo com o artigo 

3º, §3º, do Código de Processo Civil, a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados 

pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no curso do processo e 

não somente na audiência inicial. Desta forma, em respeito à primazia da 

autocomposição, designa-se audiência de conciliação para o dia 

06/12/2018, às 15h20min, a ser realizada pelo conciliador, na “sala de 

conciliação” na sede do Fórum. Cite-se e intime-se o requerido para 

comparecer a audiência. Conste que o não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu será considerado ato atentatório à dignidade da justiça 

e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado. Não havendo acordo, ou se qualquer parte não comparecer 

na sessão designada, independente de intimação, o réu poderá oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

artigo 335 do Código de Processo Civil. Apresentada contestação, e 

sendo alegado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

intime-se o requerente, para, querendo, se manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias. Via digitalmente assinada da decisão e instruída servirá 

como mandado, carta precatória ou ofício. A presente citação/intimação 

deverá ser acompanhada da íntegra da petição inicial e dos documentos. 

Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais 

dos artigos 4º e 6º, ambos do Código de Processo Civil, fica vedado o 

exercício da faculdade prevista no artigo 340 do Código de Processo Civil. 

Defiro o pedido de justiça gratuita em favor da parte autora. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 22 de outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001283-20.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS PATRICIO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado, no prazo de 10 dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 46396 Nr: 1861-83.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTO ANGELO BASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:OAB/MT 10.365-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de analisar o pedido de fl. 126, devolvo os autos à secretaria para 

que se traslade a sentença proferida nos autos (111859).

Após, retornem os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 187849 Nr: 2895-44.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIO ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAMILTON XAVIER MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, DIVANIÉLA GONÇALVES FORTES FONTANA - 

OAB:13629 - MT, ELIANE SCHAFER BARCHET - OAB:MT 14.632, 

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - 

OAB:MT 13.318, RAFAEL CARLOTTO CORREA - OAB:14144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, LEANDRO PEREIRA MACHADO SILVEIRA - OAB:MT 

14.919-A

 Processo nº 2895-44.2017.811.0037 (Código 187849)

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a sentença determinou que eventual 

crédito da parte requerente deverá ser apurado em liquidação por 

arbitramento.

 Assim, chamo o feito à ordem e determino a conversão da ação para 

liquidação de sentença por arbitramento, que deve ser processada na 

forma do artigo 509, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Na sequência, intime-se a parte requerente para a apresentação de 

pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

moldes do artigo 510 do Código de Processo Civil, o que já foi apresentado 

pelo requerido.

Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 

deliberação ou nomeação de perito, conforme a hipótese.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 24102 Nr: 952-80.2003.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADBL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - OAB:MT 

4735
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 

3873

 Processo nº 952-80.2003.811.0037 (Código 24102)

Vistos.

Considerando a petição de fl. 309, defiro o postulado e DETERMINO a 

suspensão do processo, conforme requerido.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 123957 Nr: 6524-65.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMINI E DAMINI LTDA, ALESSANDRA 

MARCIA BRUCH DAMINI, GIRLEI DAMINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6524-65.2013.811.0037 (Código: 123957)

Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento.

 Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 2680 Nr: 1262-28.1999.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFEL COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS 

FERRARIM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Damo, JOVANI ALBERTO DAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELTON ALFREDO VOLPE - 

OAB:19741/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Mandú da 

Silva - OAB:2.360-MT, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629/MT

 Vistos.

Considerando o não comparecimento da parte executada na audiência de 

conciliação, defiro o pedido de aplicação de multa de 2% do valor da 

causa a ser revertido em favor do Estado, pela atitude considerada ato 

atentatório a dignidade da justiça conforme dispõe o artigo 334, § 8º, do 

Código de Processo Civil.

 Ademais, intime-se a parte executada para apresentar no prazo de 15 

(quinze) dias, o croqui de acesso e localização da área dada como 

garantia em que seja objeto da avaliação no município de Novo São 

Joaquim – MT.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 54739 Nr: 2305-82.2008.811.0037

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAL BRASIL TRANSPORTE DE CEREAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUENO ARMAZÉNS GERAIS LTDA, UMBERTO 

JOÃO GUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucia Elizabete devecchi - 

OAB:9223/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA REGINA PIETSCH 

SACOMORI LIMA MARANHÃO - OAB:MT/ 13.089-A, LEONARDO 

RANDAZZO NETO - OAB:MT/3504-A

 Vistos.

Considerando que a testemunha arrolada anteriormente não foi 

encontrada e, conforme dispõe o artigo 450, III, do Código de Processo 

Civil, que não sendo encontrada a testemunha a parte poderá fazer sua 

substituição, defiro o pedido de fl. 328.

Assim, proceda-se a substituição da testemunha JOILSON SANTOS MOUR 

pela testemunha RICARDO DOS SANTOS.

Considerando que a testemunha arrolada reside na Comarca de 

Guiratinga/MT, expeça-se carta precatória para a oitiva da testemunha em 

audiência a ser designada pelo juízo deprecado.

 Sem prejuízo, intime-se o requerente para tomar ciência da substituição.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 141691 Nr: 537-77.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO ADALBERTO ROMAGNOLI, ELZEO 

ROMAGNOLI, Antonio Carlos Romagnoli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNO VALERIO FERRARI - 

OAB:PR/33830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16691-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 Processo nº 537-77.2015.811.0037 - Código n° 141691

Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento.

 Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 106557 Nr: 5623-68.2011.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VONIBALDO DE AZEVEDO LINHAR JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEORGE GUIDO GAERTNER, MAPFRE VERA 

CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE LUZA - OAB:MT 

14.059, MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO 

BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 Processo nº: 5623-68.2011.811.0037 (Código 106557)

Vistos.

Defiro o pedido de fl. 194. Para tanto, expeça-se a certidão conforme 

requerido.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de outubro de 2018.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 139759 Nr: 10126-30.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RODRIGO DE FRANÇA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Da análise dos autos, chamo o feito à ordem para tornar nula a 

contestação por negativa geral apresentada pela Defensoria Pública, uma 

vez que não constam nos autos a expedição do edital de citação do 

executado, nem a comprovação de sua publicação.

 Assim, para o correto prosseguimento do feito, determino a expedição do 

edital de citação, devendo a parte autora providenciar o necessário.

Após, decorrido o prazo sem a manifestação do executado, nomeia-se a 

Defensoria Pública para apresentar defesa, no prazo legal, curador 

especial, nos termos do artigo 72 do Código de Processo Civil.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 125291 Nr: 7865-29.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162-MT, KEZIA GONÇALVES DA SILVA SARAGIOTTO - 

OAB:8370/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, ELISABETE FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:MT 13905-B, ZELIA MARTINI NOGUEIRA - OAB:MT 7675

 Processo nº 7865-29.2013.811.0037 (Código 125291)

Vistos.

Conclusão desnecessária.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, no que diz respeito à 

retificação do polo ativo, bem como a retificação da averbação 

premonitória registrada a margem da matrícula nº 6.275, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 17 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 151920 Nr: 5237-96.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORÇA TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE POSTOS 

DE COMBUSTÍVEIS E BENS LTDA - EPP, GIOVANI DADALT CRESPANI, 

ALINE VIECILI CRESPANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO RICARDO MARTINS 

DE SOUZA - OAB:SP 238.100, MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA - 

OAB:SP 160.487, SILVIA COUTINHO PEDROSO - OAB:SP 315.772, 

VANESSA REGINA PIUCCI - OAB:SP 199.992

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para, em 10 (dez) dias, trazer aos autos 

certidão atualizada da matrícula do imóvel, quando, então, será analisado o 

pedido de fl. 377.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 48906 Nr: 4306-74.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERI LUIZ DALBEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO SCHIMITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ PEDROSA NETO - 

OAB:13.763/MT, MARISTELA CLARO ALLAGE - OAB:4200/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDESIO SOARES ARAUJO 

JUNIOR - OAB:MT 6.824, RODOLFO WILSON MARTINS - OAB:MT 

5.858-A

 Vistos.

Indefiro o requerimento de fl. 144, vez que não há comprovação nos autos 

de que foram esgotados todos os meios de localizar o atual paradeiro do 

requerido, ressaltando-se que a intimação por edital é medida extrema e 

só deve ser utilizada quando a parte requerente não lograr êxito para 

localização da parte requerida.

Dessa forma, intime-se a parte requerente para manifestar o entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 48905 Nr: 4376-91.2007.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERI LUIZ DALBEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO SCHIMITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DE ANDRADE 

POZETTI - OAB:OAB/MT 4912, JOSÉ PEDROSA NETO - OAB:13.763/MT, 

MARISTELA CLARO ALLAGE - OAB:4200/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

 Vistos.

Indefiro o requerimento de fl. 130, vez que não há comprovação nos autos 

de que foram esgotados todos os meios de localizar o atual paradeiro do 

requerido, ressaltando-se que a intimação por edital é medida extrema e 

só deve ser utilizada quando a parte requerente não lograr êxito para 

localização da parte requerida.

Dessa forma, intime-se a parte requerente para manifestar o entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 35884 Nr: 3898-54.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELTA FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO CAIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI - 

OAB:MT 8239-B, Luis Carlos Conejo - OAB:MT 13056, SHEILA 

CAROL CHRIST - OAB:29182/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS HERINGER - 

OAB:MT/5280-A

 Vistos.

Inicialmente, indefiro o pedido de levantamento de valor, pois cabe à parte 

requerer a restituição da diligência diretamente no site do TJMT.

Sem prejuízo, defiro o pedido de suspenção e, em consonância com o 

disposto no artigo 921, III, §1º, do Código de Processo Civil, determino a 

suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se 

suspenderá a prescrição.

Decorrido o referido prazo sem que seja localizada a parte executada ou 

que sejam encontrados bens penhoráveis, determino, desde já o 

arquivamento dos autos, independente de nova intimação, oportunidade 

em que começará a correr o prazo de prescrição intercorrente.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a prescrição 

intercorrente de que trata o §4º do referido artigo, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Consigno que os autos poderão ser desarquivados para prosseguimento 

da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

Intimem-se.

 Cumpra, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 109771 Nr: 95-19.2012.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO DARCI FERRARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento.

 Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 106081 Nr: 5122-17.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO DARCI FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DA ROSA GOMES - 

OAB:MT/12610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 Vistos.

Compulsando os autos, postergo a análise da petição retro, uma vez que 

consta a renúncia do patrono da requerida à fl. 91/94. Assim, em 

consonância com o artigo 112 do Código de Processo Civil, recebo a 

renúncia do referido causídico nos autos.

Intimem-se pessoalmente a exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

providenciar o andamento do feito consistente na constituição de novo 

patrono.

 Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 114527 Nr: 5009-29.2012.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANTONIA FERNANDES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES CAMPOS - 

OAB:MT 14762, SOLANGE ROCHELI NEUENFELD - OAB:MT 15992-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 Vistos.

Considerando que a executada pagou voluntariamente a dívida, no 

entanto, em valor diferente daquele apresentado pelo exequente, intime-se 

o autor para se manifestar se concorda com os valores depositados.

 Decorrido o prazo, certifique-se e venham os autos conclusos para 

liberação de valores.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 143247 Nr: 1286-94.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSILENE NUNES XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÉLIO ROSA DE MORAES - 

OAB:18.464/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:MT/6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/MT

 Processo nº 1286-94.20015.811.0037 (Código 143247)

Vistos.

Primeiramente, intime-se a parte autora para informar se houve o 

cumprimento da liminar determinando a realização de procedimento 

cirúrgico.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126752 Nr: 9283-02.2013.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBELIS AUXILIADORA DORILEO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A, RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ - OAB:MT 12314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9283-02.2013.811.0037 (Código 126752)

Vistos.

Considerando que não foi possível citar a parte requerida, bem como 

localizar o bem objeto da ação, conforme certidão de fls. 48 e 86, defiro o 

pedido de conversão da ação de busca e apreensão em EXECUÇÃO DE 

TÍTULO por estar em conformidade com os preceitos legais.

Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito, devendo, se necessário, previamente ser 

providenciado o depósito das despesas pela parte exequente.

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da 

causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, 

ressaltando-se que o pagamento, nos termos do artigo 827, §1º, desse 

mesmo Código, importa na redução pela metade desse valor.

No cumprimento do ato citatório, deverá ser a parte executada cientificada 

do que preceituam os artigos 914, 915, 916 e 917 do Código de Processo 

Civil.

Proceda-se a Secretaria as devidas e necessárias anotações, inclusive 

no Ofício de Distribuição Judicial local, se o caso.

Não havendo pagamento pela executada, faça os autos conclusos para 

análise dos demais pedidos de fl. 90.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 114450 Nr: 4893-23.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMÁTICA LTDA EPP 

(PROINFO)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIG SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA ME, BERTOLINO RICARDO ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE GOGOLEVSKY FILHO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Proceda-se a intimação da parte exequente, pessoalmente, para promover 

o regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan
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 Cod. Proc.: 48519 Nr: 3927-36.2007.811.0037

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NLD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ PEDROSA NETO - 

OAB:13.763/MT, MARISTELA CLARO ALLAGE - OAB:4200/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

 Vistos.

Intime-se a parte requerente, pessoalmente, para promover o regular 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 74240 Nr: 6559-30.2010.811.0037

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VBDS, KVDSF, DRSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HBBS-BM, BBS, BDBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAUL NUNES - OAB:MT/12211-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÁZARO JOSÉ GOMES 

JUNIOR - OAB:MT - 8.125, Paula Rodrigues da Silva - OAB:13605-A

 Vistos.

Ante a inércia da parte exequente, intime-a novamente, pessoalmente, 

através de seu representante legal, para promover o regular andamento 

do feito, em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, nos 

termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 116947 Nr: 7616-15.2012.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOLINO BRAZ DE SOUSA, DIEGO RANIERI SILVA 

DE SOUSA, KASSIO VANNUCCI DE SOUSA FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, BANCO DO BRASIL 

S/A, PEREIRA CONFECÇÕES - LOJA 02, ÓTICA VILA RICA 

(RONDONÓPOLIS -MT), LOJAS CENTAURO, O TUBARÃO DOS TECIDOS 

LTDA, BANCO PANAMERICANO S/A, CLÍNICA VETERINÁRIA ARCA DE 

NOÉ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAUL NUNES - OAB:MT/12211-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA VILLELA NANÔ - 

OAB:16297/MT, DALTON VINICIUS DOS SANTOS - OAB:6.923-B-MT, 

EDMILSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO - OAB:6503/MS, Eduardo 

Weigert Duarte - OAB:14420, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:MT 

19.081-A, MARCINO FERREIRA - OAB:12485/MT, MARIA AUXILIADORA 

ARAUJO RAMOS - OAB:12776/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056, RENATO CHAGAS CORRÊA DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 8.184-A, SAIONARA MARI - OAB:MT 5.225, SÉRVIO 

TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A, VINÍCIUS LOPES RAIMUNDO 

- OAB:15.696

 Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento.

 Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 48246 Nr: 3660-64.2007.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMASIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO LUIS CLEMENTE - 

OAB:7024 MT

 Processo nº: 3660-64.2007.811.0037 (Código 48246)

Vistos.

Ante a inércia da parte executada, conforme certidão de fl. 182, 

HOMOLOGO os valores apresentados pela contadoria à fl. 178.

Desse modo, expeça-se o alvará judicial eletrônico, conforme os dados 

bancários indicados à fl. 180.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 18 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 69348 Nr: 1656-49.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOY DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, LEANDRO PEREIRA MACHADO SILVEIRA - OAB:MT 

14.919-A, ROGERIO DE BARROS CURADO - OAB:MT 10.944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:OAB/MT 10133, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8.521, 

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT, 

PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:OAB/SP 221.271

 Processo nº: 1656-49.2010.811.0037 (Código 69348)

Visto.

Proceda-se a intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestem-se acerca dos cálculos de fls. 276/277.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 19 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 65458 Nr: 5286-50.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDÍLIO IMÓVEIS (BENEDETI & BENEDETTI LTDA)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA DOMINGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Primeiramente, quanto ao pedido de penhora via BacenJud, por ora, deixo 

de analisa-lo, visto que ainda há possibilidade de intimação da executada.

 Sem prejuízo, dê-se vistas a Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso para requerer o que entender de direito.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 176130 Nr: 8594-50.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANI DADALT CRESPANI, VIECILI COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISELLE TUNES PEREIRA VILELA, LINALDO 

TUNES PEREIRA, MAGDA TUNES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 4.111
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO o parcelamento, em 06 (seis) parcelas iguais e 

sucessivas.Remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor para expedição 

das guias necessárias. Consigno que a primeira parcela deverá ser paga 

até o dia 12/11/2018.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135733 Nr: 7355-79.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA ALVES CARVALHO, SEBASTIÃO ALVES 

CARVALHO FILHO - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RODRIGUES LIMA, SADI VICENTE 

ANTONHASSI, Jaci Florinaldo Antoniazzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE LUZA - OAB:MT 

14.059, fabiana bom marostica - OAB:, FABIANA BOM MARÓSTICA - 

OAB:62271, MAURO PONTES JUNIOR - OAB:10.772/MT, PEDRO EMILIO 

BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 Processo nº 7355-79.2014.811.0037 (Código 135733)

Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento.

 Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 22 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 199861 Nr: 8437-43.2017.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIR TRACTOR, INC.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS EDUARDO GONÇALVES VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B, LUIZ GUSTAVO 

CURTI NATACCI - OAB:221683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8437-43.2017.811.0037 (Código 199861)

Vistos.

Aguarde-se decisão do juízo deprecante acerca dos pedidos de fls. 

62/66.

Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 22 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 177731 Nr: 9473-57.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO A. TOTTI & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO PEDRIALI - OAB:PR 

6816, MARCOS CIBISCHINI DO AMARAL VASCONCELLOS - 

OAB:PR/16440, THIAGO COLLETI PODANOSQUI - OAB:PR 47064, 

VITOR DOS ANJOS RIBEIRO - OAB:PR/ 61435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Processo nº 9473-57.2016.811.0037 (Código 177731)

Vistos.

Intime-se a parte requerida para se manifestar quanto ao pedido de 

julgamento antecipado da lide (fl.73) no prazo 05 (cinco) dias.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, concluso para análise. 

Certifique-se o necessário.

 Intimem-se

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Primavera do Leste/MT, 17 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 111147 Nr: 1511-22.2012.811.0037

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROGERIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA, 

D. DE SANTI VEÍCULOS -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO GALVAN - OAB:8056 

OAB/MT, LUIZ CARLOS REZENDE - OAB:MT 8.987-B, RICARDO 

BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B, RICARDO NIGRO - 

OAB:8414/MT

 Vistos. Considerando o atestado médico juntada pela requerida D. de 

Santi redesigno a audiência para o dia 11/12/2018 às 14:00. Saem os 

presentes intimados. Permaneçam os autos conclusos para análise dos 

pedidos. Nada mais havendo, encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 106213 Nr: 5254-74.2011.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMABAY DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - OAB:SP 

153.447, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:MT8922-A, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5254-74.2011.811.0037 (Código 106213)

Vistos.

Considerando que não há questões de direito apontadas na contestação 

por negativa geral, proceda-se a intimação da parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, nos termos do 

artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de outubro de 2018.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 129741 Nr: 2519-63.2014.811.0037

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MASSANORE BANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Mandú da Silva 

- OAB:2.360-MT, Maria Dos Anjos Gomes Barbosa - OAB:15498/MT, 

VIVIANE SCALCON - OAB:13.312 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA ROSSAROLLA 

BANDO - OAB:12951/MT

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

Dê-se vista à parte dos autos, pelo prazo legal, conforme requerido.

Após, retornem-me os autos conclusos.

Cumpra, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.
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Primavera do Leste/MT, 25 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122860 Nr: 5399-62.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO VIEIRA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR LEOPOLDINO 

- OAB:MT 14.291-A, KARULLINY NEVES DA SILVA - OAB:19.075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ DA SILVA 

ARAUJO - OAB:, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:MT 4336-A, 

RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - OAB:MT 13984-B

 Processo nº: 5399-62.2013.811.0037 (Código 122860)

 Vistos.

Considerando que os embargos à execução não suspenderam o 

andamento desta execução, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 19 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127830 Nr: 9568-92.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO BRUNETTA, LÉO BACALTCHUK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, ELISABETE FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:MT 13905-B, ZELIA MARTINI NOGUEIRA - OAB:MT 7675

 Processo nº 9568-92.2013.811.0037 (Código 127830)

Vistos.

Considerando a petição retro, defiro o postulado e determino a suspensão 

do processo, conforme fl. 147.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 19 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 38723 Nr: 1249-82.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO MULLER, RODRIGO NOGARA DE CASTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR MARTIGNAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO MULLER - OAB:MT. 

6841-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBELLY DE JESUS AMARAL - 

OAB:OAB/MT 18.559, RICARDO BARBOSA DE ABREU - OAB:14278/MT, 

SIRLEI DE LURDES PERI - OAB:OAB/MT 17999/A

 Processo nº 1249-82.2006.811.0037 (Código 38723)

Vistos.

Considerando o óbito do executado, conforme certidão de fl. 145. 

Intime-se o advogado da parte exequente para que, no prazo de 2 (dois) 

meses, promova a habilitação dos herdeiros da parte executada, com a 

devida qualificação de cada sucessor, nos termos do artigo 313, §2º, I, do 

Código de Processo Civil.

Ainda, suspendo o processo nos termos do artigo 313, I, do Código de 

Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 19 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 31149 Nr: 3386-08.2004.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDERICO WAGNER FRANÇA TANNURE, 

IZANETE ASTUTT TANNURE, AGROPECUÁRIA ÁGUA FUNDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056/MT, 

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o postulado às fls. 149/150.

Intimem-se os executados para, no prazo de 05(cinco) dias, indicar bens 

passíveis de penhora, sob as penas do artigo 774, V, do Código de 

Processo Civil.

Expeça-se ofício ao SERASA/SPC para negativação do nome dos 

executados AGROPECUÁRIA ÁGUA FUNDA LTDA, FREDERICO WAGNER 

FRANÇA TANNURE E IZANETE ASTUTT TANNURE em razão deste 

processo, ante o disposto no artigo 782, §3º, do Código de Processo Civil.

Após, intime-se o exequente para dar seguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 17158 Nr: 1981-39.2001.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: METASA S/A - INDUSTRIA METALURGICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROGÉRIO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - 

OAB:MT/7719-B, Cleber Junior Stiegemeier - OAB:12198-B, FLÁVIO 

MULLER - OAB:5841, RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - 

OAB:8250-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SIVIERO BOTELHO DA 

SILVA - OAB:5929/MT, HUMBERTO AIDAMUS DE LAMÔNICA FREIRE - 

OAB:6000/MT

 Processo nº: 1981-39.2001.811.0037 (Código 17158)

Vistos.

Defiro o pedido de fl. 268.

Expeça-se carta precatória para a Comarca de Novo São Joaquim - MT, 

para a avaliação dos imóveis penhorados.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

Primavera do Leste/MT, 19 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 175622 Nr: 8327-78.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPERANDIO S.A. COM VEÍCULOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO ANTONIO BRUNETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FELIPECANTARELLI 

ANDRETTI - OAB:SC/ 26865-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de analisar o pedido, intime-se a parte autora para esclarecer sobre 

o requerimento de suspensão, considerando que não foi apontado o 

tempo de paralização dos autos, e além do que os processos não devem 

ser mantidos de forma indefinida nos arquivos provisórios.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 117260 Nr: 7934-95.2012.811.0037
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPOS E SARAIVA DE JESUS LTDA - ME, 

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, FÁTIMA CAMPOS BORDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8350/MT, ILDO DE ASSIS MACEDO - OAB:MT 3541, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056, SAIONARA MARI - 

OAB:MT 5.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, verifico que houve consultas através do sistema, 

conforme fls. 80/83, e, considerando que ainda há possibilidade de citação 

da executada FÁTIMA CAMPOS BORDÃO, determino expedição de 

mandado de citação no endereço de fl. 80.

Sem prejuízo, defiro o pedido de citação dos executados ANTONIO 

RODRIGUS DA SILVA E CAMPOS & SARAIVA DE JESUS LTDA, via edital, 

com prazo de 20 (vinte) dias, para que se considere realizada a citação, 

nos termos dos artigos 256, e 257, III, ambos do Código de Processo Civil.

Após, em caso de inércia dos executados no prazo previsto no artigo 335 

do Código de Processo Civil, desde já, nomeio o Defensor Público atuante 

na comarca, como curador especial, em consonância com o disposto no 

artigo 72, inciso II, do Código de Processual Civil, a qual deverá ser 

intimada desta decisão.

Em seguida, dê-se vista dos autos a parte exequente para se manifestar, 

no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 64186 Nr: 3947-56.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO CAIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS HERINGER - 

OAB:MT/5280-A

 (...)Destaca-se que a personalidade, a vida e o patrimônio das pessoas 

jurídicas são distintos dos seus associados. Há, no entanto, casos em que 

os sócios são corresponsáveis pelas obrigações da sociedade (artigo 

1.023 do Código Civil).E no que diz respeito à desconsideração inversa, 

pressupõe a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade 

para responsabilizá-la por dividas do sócio. Outrossim, cita-se o 

entendimento do doutrinador Amador Paes de Almeida, in verbis: ”A 

desconsideração inversa consiste em responsabilizar a pessoa jurídica 

por obrigações de seu sócio administrador ou controlador. 

Desconsidera-se a autonomia patrimonial da pessoa jurídica para 

responsabilizá-la por obrigação do sócio”.Para tanto, observando os 

preceitos legais do disposto no artigo 50 do Código Civil, 

concomitantemente, com o entendimento dos Tribunais pátrios, para a 

desconsideração da personalidade jurídica inversa são necessários o 

requisito objetivo da insuficiência patrimonial da devedora e, o requisito 

subjetivo do desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 

DESCONSIDERAÇAO. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS.A Turma negou 

provimento ao recurso especial e reiterou o entendimento de que, para a 

desconsideração da pessoa jurídica nos termos do art. 50 do CC/2002, 

são necessários o requisito objetivo insuficiência patrimonial da devedora 

e o requisito subjetivo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 

Precedentes citados: REsp 970.635-SP, DJe 1º/12/2009; REsp 

1.200.850-SP, DJe 22/11/2010, e REsp 693.235-MT, DJe 30/11/2009. REsp 

1.141.447-SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 8/2/2011.Compulsando os 

autos, verifico que não há como conceder tal pleito, vez que o exequente 

não logrou êxito em comprovar a existência dos referidos requisitos, 

razão pela qual indefiro o pedido de desconsideração da personalidade 

jurídica inversa.Assim, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias.Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 19 de 

outubro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 115457 Nr: 6010-49.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEOCLIDIO FRANCISCO DOS SANTOS, VALDIVINA 

RODRIGUES ROCHA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RÁPIDO CHAPADENSE VIAÇÃO LTDA, 

EXPRESSO RUBI LTDA, IRB - INSTITUTO DE RESSEGURO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO STABILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - OAB:6199, 

GEABRE BUCAIR SANTOS - OAB:7.722-MT, GUSTAVO SOUBHIE - 

OAB:5224-MT, KARLA DE JESUS SOUZA OLIVEIRA - OAB:7.665, 

LEONARDO RANDAZZO NETO - OAB:MT/3504-A, MARCIO ALEXANDRE 

MALFATTI - OAB:OAB/16.943-A, MARIA CLAUDIA DE CASTRO 

BORGES STÁBILE - OAB:5930/MT, PEDRO MARCELO DE SIMONE - 

OAB:3937

 Processo nº: 6010-49.2012.811.0037 (Código 115457)

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que às fls. 701/702 foi determinado a 

expedição de Alvará para levantamento dos valores depositados pela 

executada Liberty em favor da parte exequente.

Assim, proceda-se a secretaria aos atos necessários para a liberação 

dos valores de fl. 332 em favor da parte exequente, atentando-se para as 

novas determinações contidas na Resolução nº 15/2012 do Tribunal Pleno, 

que dispõe sobre a nova metodologia adotada pelo Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso para gerenciar os depósitos judiciais.

 Após, intime-se o exequente para apresentar novo cálculo do valor 

remanescente.

Sem prejuízo, cumpra-se integralmente a decisão supramencionada, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 19 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135231 Nr: 6954-80.2014.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO INDUSVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA & VIEIRA LTDA, LUCIANO GOMES DA 

COSTA, DJALMA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE RICARDO PASSOS DE 

SOUZA - OAB:SP 165202-A, ARTHUR CASSEMIRO MOURA DE 

ALMEIDA - OAB:281.979, MAURO CESAR BARTONELI JUNIOR - 

OAB:SP-176126, RALPH MELLES STICCA - OAB:SP 236.471

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 6954-80.2014.811.0037 (Código 135231)

Vistos.

Intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 23 de outubro de 2018.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 184266 Nr: 1046-37.2017.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APOIO TRANSPORTES LTDA - EPP, ADRIANO 

FRUET CRUZ, FABIO RIGATO HERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose frederico Fleury - 

OAB:2943-A, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6.189 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1046-37.2017.811.0037 (Código 184266)

 Vistos.

Defiro o pedido de suspensão por 30 (trinta) dias, conforme requerido, 

decorrido o prazo intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 
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feito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 23 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 66744 Nr: 6536-21.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OESTEMIX CONCRETO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

FERTILIZANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CURI - OAB:9600-B/MT, 

YANÁ GOMES CERQUEIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAUL NUNES - 

OAB:MT/12211-B

 Processo nº: 6536-21.2009.811.0037 (Código 66744)

Vistos.

Considerando o teor do documento de fls. 103/104 do processo em 

apenso (código 1000652), onde o patrono do requerente juntou atestado 

médico justificando sua ausência à audiência de conciliação e pugnando 

por nova audiência, defiro o pedido de fl. 93.

Para tanto, redesigno à audiência de conciliação para o dia 13/12/2018, às 

15h00min, a ser realizada pelo conciliador na sala de conciliação, na sede 

do fórum.

Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a audiência designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente.

Sem prejuízo, postergo a análise do pedido de fl. 94, até a realização da 

audiência.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 23 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 205606 Nr: 2091-42.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NARA LUCIA DA SILVA SOUZA DA SILVEIRA, 

OTAVIO GONÇALVES DA SILVEIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO FURIAN SOSSEGOLO - 

OAB:RS 19160

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2091-42.2018.811.0037 (Código 205606)

Vistos.

Considerando que a requerida NARA LUCIA DA SILVA SOUZA SILVEIRA 

compareceu junto à secretaria da 3ª Vara Civil e foi citada da ação (fl. 22), 

intime-se o oficial de justiça para que preste informação quanto à citação 

do requerido OTAVIO GONÇALVES DA SILVEIRA FILHO.

 Sem prejuízo, intime-se o autor para providenciar o pagamento da 

diligência e dar prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 23 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 107072 Nr: 7719-27.2009.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVOSTIAN REUTOW, AGRIPINA REUTOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA MELONI DE OLIVEIRA - 

OAB:139.433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte requerente para, em 10 (dez) dias, trazer aos autos 

certidão atualizada da matrícula, conforme petição de fl. 112.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 194884 Nr: 6240-18.2017.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE E. E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS 

E DEMAIS PROF DA SAÚDE DE TOLEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEBER MARTINS VICTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ARAUZ FILHO - 

OAB:27171, EDGAR KINDERMANN SPECK - OAB:PR/23.539

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido retro, considerando que o endereço informado é o 

mesmo que consta na certidão do oficial de justiça, conforme fl. 23.

Intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 41784 Nr: 4240-31.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO KIMIO SAWAMURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARANATINGA ARMAZENS GERAIS LTDA, 

JAIRO DIAS PEREIRA, IVANE DE CAMPOS MELO PEREIRA, JAIVO DIAS 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:10097/MT, SADI LUIZ BRUSTOLIN - OAB:MT/3395-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO ALEXANDRE 

MARTINS BERTIN - OAB:MT 5925, LUCIANA ROSA GOMES - 

OAB:7848-B/MT

 Processo nº 4240-31.2006.811.0037 (Código 41784)

Vistos.

Primeiramente, considerando que a decisão de fls.671/672 reconheceu a 

existência de grupo econômico, retifique-se a capa dos autos, incluindo as 

demais empresas do grupo, indicadas à fl. 626, no polo passivo da 

demanda.

 Em seguida, ante a certidão de fls. 704, intime-se a parte Dias & Dias Ltda 

acerca do bloqueio realizado (fl. 683), no endereço indicado à fl. 706-v.

Sem prejuízo, considerando os documentos juntados às fls. 687/700, 

citem-se os sócios indicados para manifestarem-se e requererem as 

provas cabíveis, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 135 

do Código de Processo Civil, consoante já determinado na decisão retro.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 24 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 125910 Nr: 8479-34.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO FILHO CORREA VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS GIROLOMETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WENDELL OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:MT/ 14394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 153707 Nr: 6115-21.2015.811.0037
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEI JOSE PASQUALOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON MÁRIO MARÇAL PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA 

PANIAGO - OAB:19572 OAB/MT, SARAH NOBREGA ABREU - 

OAB:18431/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 6115-21.2015.811.0037 (Código 153707)

Vistos.

À fl. 62, requer o exequente que seja decretada a revelia do executado.

A ausência do pagamento voluntário da obrigação e a inércia do 

executado não induzem aos efeitos da revelia, visto que este feito trata-se 

de processo de execução, no qual é inaplicável a revelia.

Neste sentido, cita-se jurisprudência:

“CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – Inexistência da impugnação ao 

cumprimento da sentença – Impossibilidade da aplicação dos efeitos da 

revelia no processo de execução – RECURSO IMPROVIDO (AI 

21248431320178260000, TJSP; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito 

Privado; Relator: Carlos Alberto Lopes; Julgamento: 22 de Agosto de 2017; 

Publicação: 22/08/2017)”.

Da mesma forma, a sentença em sede de execução, prevista no artigo 

925 do Código de processo Civil, trata-se de mera formalidade para 

extinção do processo executivo, reconhecendo-se judicialmente que se 

exauriu a prestação jurisdicional devida ao credor e, por tal motivo, deve 

findar-se a relação processual.

Tal sentença difere da prolatada na fase cognitiva, não sendo 

vocacionada ao reconhecimento do direito, uma vez que o processo de 

execução não tem a função de declarar ou não a procedência do pedido 

inicial, mas sim de satisfazer o direito do exequente adquirido por título 

executivo.

 Quanto ao pedido de decretação da multa prevista no artigo 334, §8º do 

Código de Processo Civil, este não merece prosperar, pois a designação 

de audiência de conciliação não foi nestes autos, e sim no processo 

apenso (código 183018).

Deste modo, incabível os pedidos formulados pelo exequente à fl. 62.

Intime-se o exequente para dar andamento ao feito, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Em caso de inércia, intime-se o exequente, pessoalmente, para dar 

andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 24 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 175777 Nr: 8412-64.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILVA DALLABONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AÉREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANE PUNDRICH MULLER - 

OAB:20836/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio rivelli - OAB:OAB/MT 

19.023

 Processo nº 8412-64.2016.811.0037 (Código 175777)

Vistos.

Cumpra-se integralmente a decisão retro. Expeça-se o alvará judicial 

eletrônico, conforme os dados bancários indicados à fl. 76.

Às providências.

Primavera do Leste/MT, 24 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 111970 Nr: 2431-93.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI CAMARGO, RONIVALDO DE SOUZA 

CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:MT/6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIANE SCALCON - 

OAB:13.312 OAB/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA 

que os autos encontram-se com vista pelo prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 183018 Nr: 430-62.2017.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON MÁRIO MARÇAL PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI JOSE PASQUALOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MÁRIO MARÇAL 

PEREIRA - OAB:SP 135.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARAH NOBREGA ABREU - 

OAB:18431/O

 Processo nº 430-62.2017.811.0037 (Código 183018)

Vistos.

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizada por EMERSON MÁRIO 

MARÇAL PEREIRA em face da SIDNEI JOSE PASQUALOTTO, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

À fl. 40, certidão informando que houve intimação da parte autora via DJE 

contudo, deixou transcorrer o prazo sem manifestação.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que a parte exequente deixou de promover 

atos e diligências que lhe incumbiam para dar prosseguimento ao feito, 

assim permanecendo por mais de 30 (trinta) dias.

Ademais, determinada sua intimação pessoal, o processo retornou sem 

qualquer manifestação.

Assim sendo, verifico que se configurou o desinteresse na causa, ante a 

demonstração de que a parte autora deliberadamente deixou de promover 

os atos processuais que lhes incumbiam.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, II, do Código de Processo Civil.

 Custas processuais, se houverem, pela parte exequente.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 24 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 202059 Nr: 213-82.2018.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALBERTO GOELLNER, ANA MARIA GOELLNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DU PONT DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO FRANÇA TABOSA 

RIBEIRO - OAB:24935/ O, JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - OAB:MT 

15290

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES LEONARDO PARENTE 

DE AVILA - OAB:5367/O, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074 

MT

 Processo nº 213-82.2018.811.0037 (Código 202059)

Vistos.

Considerando que houve a determinação de suspensão dos autos, 

conforme fl.146, aguarde-se cumprimento de ato em apenso.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 131238 Nr: 3773-71.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MASSANORE BANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Mandú da Silva 

- OAB:2.360-MT, DALTON VINICIUS DOS SANTOS - OAB:6.923-B-MT, 

VIVIANE SCALCON - OAB:13.312 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA ROSSAROLLA 

BANDO - OAB:12951/MT

 Processo: 3773-71.2014.811.0037 (Código 131238)

Vistos.

Aguarda-se ato em processo apenso.

Após, retornem-me os autos conclusos.

Cumpra, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 25 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 101332 Nr: 883-67.2011.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRINOVA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO 

DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, JOSÉ FERNANDO MAZZUTTI, 

MANOEL MAZZUTTI NETO, NERI LUIZ DALBEM, IVANIR MARIA MARTINI 

MAZZUTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE VIEGAS - 

OAB:9321-A/MT, LUIS ARMANDO MAGGIONI - OAB:RS.46815, OSMAR 

ARCIDIO MAGGIONI - OAB:13012/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ PEDROSA NETO - 

OAB:13.763/MT, LUCIANO ANDRE FRIZÃO - OAB:8.340-B

 Vistos. Defiro o pedido de juntada. Ante a ausência de prova oral para 

serem ouvidas pelo juízo, permaneçam os autos conclusos para sentença. 

Nada mais havendo, encerro o presente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 184006 Nr: 914-77.2017.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAIR PIOVEZAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA FUMES DUDA - 

OAB:MT 19.844, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9237/MT, EMILIA 

CARLOTA GONÇALVES VILELA - OAB:MT 13206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Processo nº 914-77.2017.811.0037 (Código 184006)

 Vistos.

Considerando o teor de petição de fl. 87, em que o Sr. Samoel da Silva 

informa que renunciou ao cargo de administrador judicial no processo de 

recuperação judicial código nº 163543 e da nomeação de novo 

administrador judicial, intime-se o Dr. Rafael Dall Agnol, atual administrador 

judicial, para que se manifeste nos termos da decisão retro.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 23 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 63881 Nr: 3609-82.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA IVANICE MANTOVAM BRAVIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT, Luiz Emidio Dantas Junior - 

OAB:MT/7400, MILENA PIRÁGINE - OAB:OAB/MT 17.210-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGRÍCIO JÚNIOR RODRIGUES 

CANABRAVA - OAB:13054, MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA - 

OAB:12102/MT

 Processo nº: 3609-83.2009.811.0037 (Código 63881)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por OLIMPIO DE 

AZEVEDO ADVOGADOS em face do ANA IVANICE MANTOVAM BRAVIN, 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 226/227 comprovantes de pagamento evidenciando que a 

obrigação foi adimplida.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 226/227.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

 Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Desse modo, expeça-se o alvará judicial eletrônico conforme os dados 

bancários indicados à fl. 238 nos termos do artigo 450 da CNGC Judicial.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 25 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 47711 Nr: 3129-75.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS FILIPPI, DERLI APARECIDA MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALNEI LUIZ GUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3129-75.2007.811.0037 (Código 47711)

Vistos.

Em consulta ao processo 5076-67.2007.811.0037 – código 49665 no 

sistema Apolo, consta que este foi remetido ao Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Assim, defiro o pedido de fl. 64, sendo que, com o retorno dos autos, 

translade cópia da sentença (49665) para estes autos.

 Ademais, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 25 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 153329 Nr: 5949-86.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS NASCIMENTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINAL VERDE SERVICE LTDA, COMPANHIA 

MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSCAR ALVES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT/18.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SILVA NAVEGA - 

OAB:118.948 OAB/RJ, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 Processo nº 5949-86.2015.811.0037 (Código 153329)

Vistos.

Defiro o pedido de produção de provas e designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 21/02/2019 às 15h30min.

Caso haja requerimento de depoimento pessoal pela parte contrária, ficam 

as partes desde já intimadas, bem como seus patronos, ressaltando que 

se presumirão confessados os fatos contra elas alegados, caso não 
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compareçam, ou, comparecendo, se recusem a depor, conforme o artigo 

385, §1º, do Código de Processo Civil.

As testemunhas deverão ser tempestivamente arroladas, no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da intimação desta decisão, nos termos do artigo 

357, §4º, do Código de Processo Civil, no máximo de 03 (três) para cada 

parte.

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o disposto 

no artigo 455 do Código de Processo Civil, as partes deverão trazer suas 

testemunhas ao ato processual independente de intimação realizada pelo 

Juízo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 10 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 49138 Nr: 4479-98.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO GOELLNER, ANA MARIA 

GOELLNER, GUSTAVO GOELLNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:5367/MT, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA ALEXANDRINA DAS 

NEVES - OAB:21.607 OAB/MT, DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA - 

OAB:22909/O, GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - OAB:MT 16970, MIRIAN 

RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - OAB:OAB/MT8.798-A, 

SANDRA MARA BASEI - OAB:5066-B/MT

 Processo nº 4479-98.2007.811.0037 (Código 49138)

Vistos.

Cumpra-se na íntegra a decisão de fls. 302/303, expedindo o necessário.

Às providencias.

 Primavera do Leste/MT, 16 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 144764 Nr: 1927-82.2015.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANE IOLANDA LERNER KUMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO DE BARROS 

CURADO - OAB:MT 10.944

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO ROGERIO DE BARROS CURADO, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 176394 Nr: 8735-69.2016.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALNEI LUIZ GUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS FILIPPI, DERLI APARECIDA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:MT/3504-A, PRISCILA KATIA MIGUEL FAKINE - OAB:13706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT, MARILEI SHUSTER - OAB:7.721-B

 Processo nº 8735-69.2016.811.0037 (Código 176394)

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que consta, à fl. 66, pedido de perícia 

contábil formulado pela parte autora, o qual defiro.

Assim, nomeio como perito judicial JAIME SIMÃO CARNEIRO, com sede na 

Rua Silverio Nadir Danielli, nº 240, sala 105, Centro, CEP: 78850-000, 

Primavera do Leste/MT, telefone: (66) 3498-6445, a qual deverá ser 

intimado para formular proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) 

dias (artigo 465, §2º, do Código de Processo Civil).

 Com a proposta de honorários, intimem-se as partes para os fins do artigo 

465, §1º, do Código de Processo Civil e o consequente depósito da verba 

honorária pela parte autora.

 O desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o 

perito observar as disposições dos artigos 466 e 473, §3º, do Código de 

Processo Civil.

 Com o depósito dos honorários, intime-se o perito a indicar data para a 

realização dos trabalhos periciais, intimando-se a seguir as partes e os 

assistentes técnicos (artigo 474, Código de Processo Civil).

 O prazo para apresentação do laudo pericial fica estabelecido em 30 

(trinta) dias.

 Os pareceres técnicos deverão ser apresentados em juízo no comum 

prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação da apresentação do laudo 

(artigo 477, §1º, Código de Processo Civil).

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 24 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 111384 Nr: 1783-16.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASTOLDI DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLONILSE IZABEL BONATTO - 

OAB:MT/ 15380, EDUARDO PEREIRA PANDOLFO - OAB:20.029OAB/MT, 

MARCELO ALVES CAMPOS - OAB:MT 14762, NELSON JOSE 

GASPARELO - OAB:MT 2693-B, PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO 

FERREIRA - OAB:21445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado, no prazo 

de 10 dias. Oriento os senhores advogados para que apresentem o 

pagamento da diligência do oficial de justiça no momento do requerimento 

das intimações por mandado, para facilitar os trabalhos desta secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 206850 Nr: 2634-45.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A - GERAT RONDONÓPOLIS/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARI KOLLN, HOJE TRANSPORTES LTDA, 

ALCIDO NILSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILL SANTANA CASTRO E 

SILVA - OAB:MT/11887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a tentativa infrutífera de citação em nome dos requeridos, 

defiro o requerimento de busca de endereço através do sistema INFOJUD 

e RENAJUD.

Frustrada a tentativa de localização do endereço da parte executada, 

determino a expedição de ofício às concessionárias de água e energia, 

bem como às empresas de telefonia NET, GVT, VIVO, TIM, OI e CLARO, a 

fim de buscar o endereço dos requeridos.

Insta consignar que o pedido possui respaldo no artigo 256, do Código de 

Processo Civil, veja-se:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o 

citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que 

recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a 
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notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca 

houver emissora de radiodifusão.

§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas 

as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo 

de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou 

de concessionárias de serviços públicos.

Com a vinda das informações, proceda-se nova tentativa de citação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126154 Nr: 8720-08.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONFORTO COMÉRCIO DE MÓVEIS E 

CLIMATIZAÇÃO LTDA - ME, FRANCISCO LEANDRO SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:SP 84.206, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Analisando os autos, verifico que foi realizada restrição judicial, conforme 

fl. 85, do automóvel marca FIAT, modelo STRADA FIRE FLEX, ano/modelo 

2006/2007, cor Branco, Código Renavam 890761299, chassi nº 

9BD27801A72524701 e placa JYK-8098, consta com restrição de 

circulação.

Assim, defiro o pedido de fl. 97/98. Proceda-se às diligências a fim de 

baixar a restrição no veículo registrado em nome do executado CHICO 

CLIMATIZAÇÃO LTDA ME, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o Sistema 

RENAJUD.

Após, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 29821 Nr: 2138-07.2004.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONSANTO DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ORLANDO ARAÚJO, VICENTE SIDOLY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL VIANA DE MELO - 

OAB:SP/309.229, LUCIANA RAMBO - OAB:MT 8645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA PAULA LANDIM DA 

SILVA FLESCH - OAB:14.932-MT

 Vistos.

Defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, eventualmente 

encontrados, através do sistema RENAJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome do requerido, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.

Realizada a diligência, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos 

automóveis.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 46508 Nr: 1939-77.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIMENTOS PRIMAVERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de busca de bens através do sistema INFOJUD da 

empresa executada ALIMENTOS PRIMAVERA LTDA.

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome da 

executada, utilizando-se o sistema INFOJUD.

Com a juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda da 

executada, vista dos autos a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Importante consignar que o feito deverá tramitar sob segredo de justiça, 

devendo a Secretaria proceder à correta identificação do feito.

Quanto ao pedido de busca de bens através do sistema INFOJUD dos 

sócios da empresa executada, insta consignar que para atingir bens dos 

sócios faz-se necessário requerimento de instauração de 

desconsideração da personalidade jurídica da empresa, o que não foi feito 

no caso dos autos.

Nesse sentido, tem sido o entendimento jurisprudencial:

 AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE DIRECIONAMENTO DA PENHORA 

SOBRE BEM DE TERCEIRO, NÃO INTEGRANTE DO POLO PASSIVO DA 

AÇÃO EXECUTIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE, ADEMAIS, DE A 

PARTE INSTAURAR PROCEDIMENTO PRÓPRIO, DE DESCONSIDERAÇÃO 

DA PERSONALIDADE JURÍDICA, NOS TERMOS DO ART. 133 DO CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL, COMO, ALIÁS, JÁ DECIDIDO EM MOMENTO 

ANTERIOR NA EXECUÇÃO. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Agravo 

de Instrumento Nº 70076682491, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 26/04/2018).

Ante o exposto, entendo que este pedido não merece prosperar, de modo 

que deixo de realizar a pesquisar de bens via sistema INFOJUD dos sócios 

da empresa executada.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 112543 Nr: 3051-08.2012.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL DORETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAMAR JOSE DE MORAIS - ME, ITAMAR JOSE 

DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSÉ CADOR - 

OAB:MT/14.323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 31035 Nr: 3258-85.2004.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARAMURU ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MARINO FURLAN, SANDRA MARA 

FURLAN, ANTONIO MARINO FURLAN & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO AUGUSTO BROGIO 

TOLFO - OAB:MT 21099

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 114249 Nr: 4771-10.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEZAR AUGUSTO BIANCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odemir Rosseto, ROSELI MARIA DE OLIVEIRA 

ROSSETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA DE OLIVEIRA PINTO - 

OAB:21991, LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - OAB:MT 13059, RICARDO 
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BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para manifestar sobre a correspondência devolvida de p.93/V, com 

anotação “Recusado.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 75010 Nr: 7328-38.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBUQUERQUE & RIBEIRO LTDA, ADRIANA 

FARIA DE ALBUQUERQUE, BIANCA ROSSANE SOARES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado, no prazo 

de 10 dias. Oriento os senhores advogados para que apresentem o 

pagamento da diligência do oficial de justiça no momento do requerimento 

das intimações por mandado, para facilitar os trabalhos desta secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 139604 Nr: 10031-97.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON ANTONIO CRESTANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENITO CID CONDE NETO - 

OAB:40.147 OAB/DF, BENITO CID. CONDE NETO - OAB:40.716-A 

OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para manifestar sobre o documento de fls. 73, no prazo de 05 dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 69480 Nr: 1787-24.2010.811.0037

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELMA CAMPOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:MT8922-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para manifestar sobre a correspondência devolvida de p.125/V, com 

anotação “Desconhecido.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 131666 Nr: 4130-51.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PEREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPEMISA INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edvaldo José dos Santos - 

OAB:MT/12.175, LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - OAB:11997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:MT/11660/O

 CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema 

acerca do retorno destes autos. Nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2007, art. 2º, inciso III, letra "j", impulsiono os autos, com a finalidade 

de intimar as partes, para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob pena de baixa e 

arquivamento automático.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128137 Nr: 1070-70.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KMDPX, ROSA MARTIGNAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICATU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESA MARTIGNAGO DE 

SOUZA - OAB:MT/13974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAYSE TEIXEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:MT/17497

 CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema 

acerca do retorno destes autos. Nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2007, art. 2º, inciso III, letra "j", impulsiono os autos, com a finalidade 

de intimar as partes, para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob pena de baixa e 

arquivamento automático.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 114017 Nr: 4393-54.2012.811.0037

 AÇÃO: Atentado->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O TELHAR AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIRO GUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Moreira de Almeida - 

OAB:MT 5882, ANTONIO JOSE L.C. MONTEIRO - OAB:SP/70574, 

FERNANDO RODRIGO FARIAS SILVA - OAB:257373/SP, LUIS CELSO 

CECILIO LEITE RIBEIRO - OAB:173318/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:MT/3504-A

 CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema 

acerca do retorno destes autos. Nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2007, art. 2º, inciso III, letra "j", impulsiono os autos, com a finalidade 

de intimar as partes, para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob pena de baixa e 

arquivamento automático.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 110898 Nr: 1244-50.2012.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR LANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA CARVALHO, BOELHO PIMENTEL 

E CARVALHO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON LAZZARI - 

OAB:8727-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SALES VIEIRA - 

OAB:11663, JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - OAB:MT/ 11287

 CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema 

acerca do retorno destes autos. Nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2007, art. 2º, inciso III, letra "j", impulsiono os autos, com a finalidade 

de intimar as partes, para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob pena de baixa e 

arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 160148 Nr: 469-93.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P F P COMÉRCIO DE BEBIDAS E MERCEARIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 
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comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado, no prazo 

de 10 dias. Oriento os senhores advogados para que apresentem o 

pagamento da diligência do oficial de justiça no momento do requerimento 

das intimações por mandado, para facilitar os trabalhos desta secretaria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 69235 Nr: 1543-95.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAIGLE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - 

OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:11.065-A OAB/MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:211.648-SP, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:OAB MT 

12.208-A

 Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar as partes sobre a 

data da pericia que foi designada para o dia 06/11/2018, as 14h00, na Rua 

Silvério Nadir Danielli, n°240, sala 105, centro, Primavera do Leste – MT.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003428-49.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEREIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME OAB - SP219072-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003428-49.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JOAO PEREIRA RAMOS 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Defiro o 

prazo de cinco dias para juntada de substabelecimento. Declaro 

encerrada a instrução. Permaneçam os autos conclusos para sentença. 

Cumpra-se. MYRIAN PAVAN SCHENKEL Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003362-69.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETI AMARO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003362-69.2018.8.11.0037. REQUERENTE: DONIZETI AMARO DA SILVA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL ajuizada por DONIZETI 

AMARO DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, em 

síntese, que é segurado obrigatório da Previdência, como trabalhador 

rural, que laborou como rurícola durante praticamente toda a sua vida e 

requer, por conseguinte, a sua aposentadoria por idade para receber o 

quantum relativo à que tem direito. Devidamente citado, o requerido 

ofereceu contestação no ID nº 15520464, requerendo o julgamento 

improcedente do pedido, ante a falta de prova material suficiente. Em 

audiência de instrução, foram ouvidas 02 (duas) testemunhas. O 

requerido, devidamente intimado para a audiência, não compareceu ao ato 

processual, tampouco justificou a sua ausência, precluindo, portanto, o 

direito de ofertar alegações finais. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Trata-se de pedido de APOSENTADORIA POR IDADE, formulado por meio 

de ação em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, 

requerendo o reconhecimento da qualidade de segurado obrigatório como 

rurícola. O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem 

sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos 

processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem 

presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a 

receber um julgamento com resolução de mérito. Ausentes eventuais 

questões preliminares, passo a apreciar o mérito. Cinge-se a controvérsia 

basicamente na comprovação do alegado exercício de atividade rural, nos 

moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante do pedido manejado pela 

requerente, há necessidade de se verificar a existência dos requisitos 

para concessão do pleito formulado. A Lei nº 8.213/91 determina que o 

trabalhador rural deva comprovar o recolhimento de contribuições para 

obter os benefícios previdenciários. Todavia, resguardou o direito 

daqueles que já vinham exercendo a atividade rural sem verter 

contribuições ao sistema, concedendo-lhes a faculdade de requerer 

aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, 

independentemente de contribuição, bastando apenas comprovar o 

exercício de atividade rural, em número de meses idênticos à carência 

para o benefício. A mesma lei exige a carência mínima de contribuições 

mensais, conforme dispõe o artigo 143 da Lei nº 8.213/91, e idade mínima 

de 55 (cinquenta e cinco) anos, se mulher, e 60 (sessenta) anos, se 

homem, para ter direito à aposentadoria por idade rural. Destarte, a 

Constituição Federal, neste aspecto, prevê, em seu artigo 201, § 7º, inciso 

II, a idade mínima exigida para aposentadoria por idade, sendo para 

qualquer trabalhador de 65 (sessenta e cinco) anos se for homem e 60 

(sessenta) anos se for mulher, reduzindo, contudo, em 05 (cinco) anos o 

limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que 

exerçam suas atividades em regime de economia familiar, neste incluído o 

produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. A Lei nº 8.213/91, que 

dispõe sobre os Planos de Benefícios a Previdência Social, em completa 

compatibilidade, repete a norma acima em comento, fixando a idade mínima 

exigida para o trabalhador rural em seu artigo 48, §2º. Além do requisito da 

idade, deve-se comprovar também a qualidade de segurado especial em 

regime de economia familiar. De acordo com o disposto no artigo 11, §1º, 

entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o 

trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e é 

exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a 

utilização de empregados permanentes. Compulsando os autos, verifico 

que a parte requerente não logrou êxito em comprovar o regime de 

economia familiar, pois o único documento juntado não corrobora o 

exercício de atividade rural pelo tempo necessário à aposentação, 

requisito essencial à concessão do benefício pleiteado. Ainda, da análise 

do CNIS do requerente, infere-se que este possuiu diversos vínculos 

urbanos durante o período de carência, restando, assim, 

descaracterizada a qualificação de rurícola e impossibilitando seu 

enquadramento como segurado especial. Os artigos 48, §2º, e 143, ambos 

da Lei nº 8.213/91 estabelecem que o labor rural deve ser relativo ao 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício. Cumpre 

salientar, contudo, que o Decreto nº 6.722/2008 alterou os artigos 51, §1º, 

e 183 do RPS, que assim passaram a estabelecer: Art. 48. A 

aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a 

carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de 

idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. (...) § 2º. Para os efeitos do 

disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural deve comprovar o 

efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo 

igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do 

benefício pretendido, computado o período a que se referem os incisos III a 

VIII do § 9o do art. 11 desta Lei. (incluído pela Lei 11.718/2008.) “Art. 51. 

(...). § 1º. Para os efeitos do disposto no caput, o trabalhador rural deve 

comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício ou, conforme o caso, ao mês em que cumpriu o requisito etário, 

por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à 

carência do benefício pretendido, computado o período a que se referem 

os incisos III a VIII do § 8o do art. 9o. (Incluído pelo Decreto nº 6.722, de 

2008). Art. 183. O trabalhador rural enquadrado como segurado 

obrigatório do RGPS, na forma da alínea “a” do inciso I ou da alínea “j” do 

inciso V do caput do art. 9o, pode requerer a aposentadoria por idade, no 

valor de um salário mínimo, até 31 de dezembro de 2010, desde que 
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comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, 

no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício ou, 

conforme o caso, ao mês em que cumpriu o requisito etário, em número de 

meses idêntico à carência do referido benefício. (Redação dada pelo 

Decreto nº 6.722, de 2008). Do contexto legislativo, portanto, extraem-se 

02 (duas) situações. A primeira, se no momento de preenchimento do 

requisito etário o segurado cumprir o período de carência exigido nesta 

mesma data, não há necessidade de comprovação do trabalho rural até o 

requerimento do benefício, caso este seja posterior à data do 

preenchimento dos requisitos. A segunda, e se no momento do 

preenchimento do requisito etário o segurado não cumprir o período de 

carência, há necessidade de comprovação do trabalho rural até o 

momento do requerimento do benefício, ainda que de forma descontínua, 

desde que cumprida a carência exigida no ano do implemento das demais 

condições (artigo 142, da Lei 8.213/91). Nesse sentido, decidiu o Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, assim dispôs: O 

segurado especial tem de estar trabalhando no campo quando completar a 

idade mínima para obter a aposentadoria rural por idade, momento em que 

poderá requerer seu benefício. A tese foi definida pela Primeira Seção do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) em julgamento de recurso repetitivo e 

deverá orientar as demais instâncias da Justiça Federal em processos 

sobre o mesmo assunto. (Ministro Mauro Campbell. REsp 1354908. DJ. 

09.10.2015) (grifo não consta no original) . Nesse ponto, não restou 

comprovado que a parte requerente continuou no labor rural 

posteriormente à data do fato do documento juntado aos autos. Não 

obstante, a comprovação da atividade rural deve ser feita com 

observância das regras inseridas no artigo 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, 

devendo ser colacionados aos autos prova documental. Vejamos: “Art. 

55. (...) § 3º A comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta 

Lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o 

disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em início de 

prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, 

salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme 

disposto no Regulamento”. Trago a baila o julgado do Tribunal Regional 

Federal da 2ª Região nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO - 

APOSENTADORIA POR IDADE (RURAL) - PROVA MATERIAL - PROVA 

TESTEMUNHAL - CONJUNTO PROBATÓRIO INSATISFATÓRIO. APELAÇÃO 

E REMESSA OFICIAL INTEGRALMENTE PROVIDAS I - A aposentadoria por 

idade, no que tange ao exercício de atividade rural, encontra-se 

disciplinada nos artigos 11, 48 §§ 2º e 3º, 142 e 143 da Lei nº 8.213/91 e, 

ainda, no art. 201, § 7, II da CF/88, tendo como pressupostos a exigência 

de que o labor rural tenha sido exercido em período imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de 

contribuição correspondente à carência do benefício, além da idade de 60 

anos para o homem e 55 para a mulher. II- Na análise da documentação 

apresentada, verifica-se na certidão de casamento da autora em fl.27 que 

seu cônjuge é qualificado profissionalmente como "lavrador"; havendo 

entendimento no eg. STJ no sentido de que: “aceita como início de prova 

material do tempo de serviço rural as Certidões de óbito e de casamento, 

qualificando como lavrador o cônjuge da requerente de benefício 

previdenciário". (STJ, AgRg no Ag 1399389/GO, Rel. Ministra LAURITA 

VAZ, QUINTA TURMA, DJe de 28/06/2011). III- Ainda que a jurisprudência 

do eg. STJ entenda ser desnecessário que a prova documental apresente 

contemporaneidade com todo o período de carência; observa-se nestes 

autos que a única prova material válida data do ano de 1977, não se 

mostrando razoável admitir que não se encontre no decorrer dos trinta e 

seis anos que antecederam o requerimento do benefício nenhuma outra 

prova material contemporânea. IV- Conquanto a prova testemunhal, 

fls.123/124 confirme o labor rural da requerente; vale lembrar que a 

jurisprudência restou consolidada no sentido de que a prova 

exclusivamente testemunhal, sem o razoável início de prova material, não 

basta à comprovação da qualidade de segurado especial (Súmula nº 149 

do Eg. STJ). 1 V- Logo; por não restar comprovada a qualidade de 

segurada especial da autora, na forma do art. 11, VII da Lei 8.213/91, não 

há direito ao benefício requerido. VI- Apelação e remessa oficial 

integralmente providas. (TRF-2 - APELREEX 00001462920174029999 RJ 

0000146-29.2017.4.02.9999, Relator: ABEL GOMES, Data de Julgamento: 

24 de Maio de 2017, 1ª TURMA ESPECIALIZADA). Na mesma toada é a 

tese consolidada pela Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça: STJ. 

SÚMULA 149: “A prova exclusivamente testemunhal não basta à 

comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício 

previdenciário”. Diante de tal exigência, a nova redação do artigo 106 da 

Lei 8.213/1991, alterada pela Lei 11.718/2008, apresenta o rol de 

documentos que podem ser utilizados como prova material. Vejamos: “Art. 

106. A comprovação do exercício de atividade rural será feita, 

alternativamente, por meio de: I – contrato individual de trabalho ou Carteira 

de Trabalho e Previdência Social; II – contrato de arrendamento, parceria 

ou comodato rural; (redação dada pela Lei 11.718/2008) III – declaração 

fundamentada de sindicato que represente o trabalhador rural ou, quando 

for o caso, de sindicato ou colônia de pescadores, desde que homologada 

pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; (redação dada pela Lei 

11.718/2008) IV – comprovante de cadastro do Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária – INCRA, no caso de produtores em 

regime de economia familiar; (redação dada pela Lei 11.718/2008) V – 

bloco de notas do produtor rural; (redação dada pela Lei 11.718/2008) VI – 

notas fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o § 7o do art. 30 da 

Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, emitidas pela empresa adquirente da 

produção, com indicação do nome do segurado como vendedor; (redação 

dada pela Lei 11.718/2008) VII – documentos fiscais relativos a entrega de 

produção rural à cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou outros, 

com indicação do segurado como vendedor ou consignante; (redação 

dada pela Lei 11.718/2008) VIII – comprovantes de recolhimento de 

contribuição à Previdência Social decorrentes da comercialização da 

produção; (redação dada pela Lei 11.718/2008) IX – cópia da declaração 

de imposto de renda, com indicação de renda proveniente da 

comercialização de produção rural; ou (redação dada pela Lei 

11.718/2008) X – licença de ocupação ou permissão outorgada pelo 

INCRA. (redação dada pela Lei 11.718/2008).” Outrossim, salvo as 

exceções previstas em lei, para que haja a comprovação da atividade 

rurícola deverá existir início de prova material, o que não ocorreu nestes 

autos. Consoante às lições colimadas, não há como acolher a pretensão 

autoral deduzida nos autos, ante a ausência de comprovação de seus 

argumentos. Com efeito, é cediço que o artigo 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil, menciona que incumbe ao autor o ônus da prova quanto 

aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira que o texto legal deve 

ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese em apreço, a parte 

requerente não conseguiu comprovar suas alegações. Ante o exposto, e 

por tudo mais que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil e, por consequência, extingo o processo. Isento de custas 

e despesas processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. 

Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios 

que fixo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, 

§§2º e 19, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, 

§3°, do mesmo código. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos 

ao arquivo definitivo, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de outubro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004487-72.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE PEREIRA BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI OAB - MT0016003A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004487-72.2018.8.11.0037. AUTOR(A): MARIA JOSE PEREIRA BORGES 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Tendo em vista a 

certidão retro, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, com as 

devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a especificação 

das provas, venham os autos conclusos para deliberações. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 25 de outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004220-03.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ILARIO KAISER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER OAB - MT0013170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004220-03.2018.8.11.0037. AUTOR(A): ILARIO KAISER RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE ajuizada por ILARIO KAISER em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, que laborou como rurícola 

durante praticamente toda a sua vida e requer, por conseguinte, a sua 

aposentadoria por idade para receber o quantum relativo a um salário 

mínimo a que tem direito. Devidamente citado, o requerido ofereceu 

contestação no ID nº 13998951, requerendo o julgamento improcedente do 

pedido, ante a falta de prova material suficiente. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação no ID nº 14794306. Em audiência 

de instrução foram ouvidas 02 (duas) testemunhas. O requerido, 

devidamente intimado para a audiência, não compareceu ao ato 

processual, tampouco justificou a sua ausência, precluindo, portanto, o 

direito de ofertar alegações finais. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Trata-se de pedido de APOSENTADORIA POR IDADE, formulado por meio 

de ação em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, 

requerendo o reconhecimento da qualidade de segurado obrigatório como 

rurícola. Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o 

mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na comprovação do alegado 

exercício de atividade rural, nos moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante 

do pedido manejado pela parte requerente, há necessidade de se verificar 

a existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. A Lei nº 

8.213/91 determina que o trabalhador rural deva comprovar o recolhimento 

de contribuições para obter os benefícios previdenciários. Todavia, 

resguardou o direito daqueles que já vinham exercendo a atividade rural 

sem verter contribuições ao sistema, concedendo-lhes a faculdade de 

requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, 

independentemente de contribuição, bastando apenas comprovar o 

exercício de atividade rural, em número de meses idênticos à carência 

para o benefício. A mesma lei exige a carência mínima de contribuições 

mensais, conforme dispõe o artigo 143 da Lei nº 8.213/91, e idade mínima 

de 55 anos, se mulher, e 60 anos, se homem, para ter direito à 

aposentadoria por idade rural. Destarte, a Constituição Federal, neste 

aspecto, prevê, em seu artigo 201, § 7º, inciso II, a idade mínima exigida 

para aposentadoria por idade, sendo para qualquer trabalhador de 65 

(sessenta e cinco) anos se for homem e 60 (sessenta) anos se for 

mulher, reduzindo, contudo em 05 (cinco) anos o limite para os 

trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas 

atividades em regime de economia familiar, neste incluído o produtor rural, 

o garimpeiro e o pescador artesanal. A Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre 

os Planos de Benefícios a Previdência Social, em completa compatibilidade, 

repete a norma acima em comento, fixando a idade mínima exigida para o 

trabalhador rural em seu artigo 48, § 2º. Analisando o caso dos autos, 

verifico que a parte requerente preenche o requisito da idade, já que conta 

na data da propositura da ação com 65 (sessenta e cinco) anos de idade, 

conforme documentos de ID nº 13813371. Além do requisito da idade, 

deve-se comprovar também a qualidade de segurado especial em regime 

de economia familiar. De acordo com o disposto no artigo 11, §1º, da 

mencionada lei, entende-se como regime de economia familiar a atividade 

em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria 

subsistência e é exercido em condições de mútua dependência e 

colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. Não obstante, 

para a concessão do pedido também é necessário comprovar o efetivo 

exercício da atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período 

imediatamente anterior ao requerimento. É cediço que há bem pouco tempo 

os negócios eram, em sua maioria, feitos verbalmente, especialmente no 

campo, onde a palavra do homem tinha muita validade, não sendo 

frequente a avença escrita dos negócios. Poucos trabalhadores rurais 

conseguem comprovar, por meio documental, que exerciam a atividade 

rural, pois além do costume acima citado, os trabalhadores não tinham 

estudos, dificultando a obtenção de documentos próprios. Atentos a essa 

dificuldade do rurícola na obtenção de prova escrita do exercício de sua 

profissão, as decisões do Superior Tribunal de Justiça, assim como o 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região têm sido bastante flexíveis, 

exigindo apenas um início de prova material, bastando qualquer documento 

idôneo, que, corroborado com prova testemunhal, seja apto a comprovar o 

exercício de atividade rural, não sendo necessária à apresentação de 

documentação de todo o período de carência. Nesse sentido, trago à 

colação os seguintes acórdãos: “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA 

POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE EM 

NÚMERO DE MESES EQUIVALENTE À CARÊNCIA DO BENEFÍCIO. 

RAZOÁVEL PROVA MATERIAL CORROBORADA POR PROVA 

TESTEMUNHAL. 1. A teor do disposto no art. 143 da Lei nº 8.213/91, o 

trabalhador rural pode requerer aposentadoria por idade, no valor de um 

salário mínimo, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda 

que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, em número de meses idêntico à respectiva carência. 2. Não se 

exige comprovação documental de todo o período, bastando sua 

demonstração através de prova testemunhal. 3. Agravo regimental a que 

se nega provimento.” (STJ – AgRg no RESP 496838 / SP, Rel Ministro 

PAULO GALLOTTI (1115), DJ 21.06.2004 p. 264).” “APELAÇÃO CÍVEL. 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. LEI 8.213/91. 

ART. 143 C/C ART. 11, VII. PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR 

TESTEMUNHAS. REQUISITOS LEGAIS. CONCESSÃO DEVIDA. 1. É possível 

a concessão de tutela antecipada, ainda que de ofício, em ações de 

natureza previdenciária, tendo em vista a natureza alimentar do benefício 

previdenciário e por se encontrarem presentes os requisitos específicos 

do art. 273 do CPC. Precedentes. 2. O entendimento jurisprudencial se 

consolidou no sentido de que é possível se comprovar a condição de 

rurícola por meio de dados do registro civil, como em certidão de 

casamento ou de nascimento dos filhos e, ainda, em assentos de óbito, no 

caso de pensão, em suma, por meio de quaisquer documentos que 

contenham fé pública, prerrogativa que é extensível, inclusive, ao cônjuge 

do segurado, sendo certo que o art. 106 da Lei n. 8.213/91 contém rol 

meramente exemplificativo, e não taxativo. 3. O início de prova documental 

restou cumprido. Consta dos autos a certidão de casamento com a 

qualificação de rurícola do nubente. 4. Se os depoimentos testemunhais 

colhidos no Juízo de origem corroboram a prova documental no sentido de 

que efetivamente houve o exercício de atividade rural, na condição de 

rurícola, por período igual ao número de meses correspondentes à 

respectiva carência, a concessão da pleiteada aposentadoria é medida 

que se impõe. 5. Apelação a que se dá provimento para reformar a 

sentença e julgar procedente o pedido. (AC 0007836-58.2010.4.01.9199 / 

MG, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.103 de 25/05/2012)”. grifei e negritei A 

parte requerente apresentou documentos, os quais comprovam início 

razoável de prova material, através de fotocópia de certidão de 

casamento (ID nº 13813373), fotocópia de declaração de exercício de 

atividade rural (ID nº 13813377), fotocópia de notas fiscais (ID nº 

13813382 – Págs. 1/15, 18/20 e 22), bem como fotocópias de atestados 

de vacinação (ID 13813382 - Págs. 16/17 e 21), atendendo aos preceitos 

da Súmula nº 149 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, verifico que a 

parte requerida, em sede de contestação, se limitou a aduzir a ausência 

de requisitos para o acolhimento da pretensão da parte autora. Além da 

prova documental, exsurge clara e em completa harmonia, a prova oral 

produzida na instrução. Assim, entendo que a prova documental 

apresentada, aliada à prova testemunhal colhida em juízo, bem como a 

realidade fática que acima mencionei, autorizam o deferimento do pleito 

formulado pelo requerente. Com efeito, as testemunhas afirmaram que 

conhecem a parte requerente há cerca de 30 (trinta) anos, sendo que 

ambas presenciaram o seu trabalho na lavoura. Pelo depoimento, 

verifica-se a comprovação da atividade rural exercida pela parte 

requerente, em consonância com os documentos trazidos a baila, sendo 

que o lapso temporal de exercício de atividades rurícolas encontra-se em 

conformidade com as exigências do artigo 143 da Lei nº 8.213/91. Não 

obstante, vale registrar que, independe de contribuição, a aposentadoria 

por idade rural dos trabalhadores que ingressaram no sistema em data 

anterior à vigência da Lei nº 8.213/91. Nesse sentido, é a jurisprudência: 

“RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

RURAL. CONTAGEM. TEMPO DE SERVIÇO. ANTERIOR. LEI. 8.213/91. 

CONTRIBUIÇÃO. INEXIGIBILIDADE. Conforme precedentes da 3ª Seção, o 

reconhecimento do tempo de serviço do trabalhador rural anterior ao 

advento da Lei 8.213/91 independe do recolhimento das contribuições 

previdenciárias correspondentes. Recurso desprovido. (STJ, QUINTA 

TURMA, REsp 670542 / RJ RECURSO ESPECIAL 2004/0092395-0, Ministro 

JOSÉ ARNALDO DA FONSECA (1106), DJ 01/08/2005).”grifei e negritei O 

fato de o requerente não ter trazido aos autos todos os documentos 

relacionados no artigo 106 da Lei nº 8.213/91 não constitui óbice à 
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concessão do benefício pretendido, pois, nos dias de hoje, até mesmo os 

trabalhadores do meio urbano são compelidos, pela necessidade 

econômica e pelo desemprego, ao exercício de atividades informais, sem 

registro em carteira ou qualquer outra formalidade. Ressalta-se, por 

oportuno, que tal fenômeno ocorre com maior intensidade no meio rural, 

onde as oportunidades de serviço são ainda mais escassas e os 

trabalhadores pessoas simples e humildes, desconhecedoras de seus 

direitos e obrigações. Numa interpretação sistemática do artigo 106, 

parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, o rol de documentos aptos a 

comprovar a atividade rural é meramente exemplificativo, pois 

entendimento em contrário fere o princípio constitucional da ampla defesa, 

consistente não somente no direito de defender-se, mas também no direito 

de agir em juízo, utilizando-se de todos os meios legais para comprovar o 

seu direito. Dessa forma, não pode o legislador ordinário restringir os 

meios de prova, o que nos leva a concluir que a finalidade da norma 

inscrita no artigo 106 da Lei nº 8.213/91 é orientar o segurado, 

indicando-lhe alguns documentos que podem ser utilizados para 

comprovar a atividade rural, o que não exclui a possibilidade de fazer uso 

de outros documentos para tal mister. Além do mais, o Código de Processo 

Civil, aplicável subsidiariamente, só proíbe provas imorais ou contrárias 

aos bons costumes. Nessa esteira, considero a fotocópia de certidão de 

casamento, fotocópia de declaração de exercício de atividade rural, 

fotocópia de notas fiscais, bem como fotocópias de atestados de 

vacinação, como início de prova documental, sendo que, fortalecidos com 

o testemunho coerente prestado em Juízo, comprovam que a parte 

requerente exerceu atividade rural, atendendo ao período exigido pela lei. 

Portanto, a parte requerente faz jus à aposentadoria por idade, nos termos 

do artigo 143 da Lei nº 8.213/91, independentemente de contribuição e, 

estando preenchidos os requisitos legais, de rigor o acolhimento da 

pretensão inicial. Ainda, a parte requerente, no ano da propositura da 

referida ação, satisfazia os requisitos da idade para a obtenção do 

benefício, bem como há comprovação satisfatória de que trabalhou na 

lavoura. Assim, considero que a concessão do benefício pleiteado não 

fere princípios ou normas constitucionais, muito menos os preceitos da Lei 

nº 8.213/91, não havendo, portanto, razão para acolher o 

pré-questionamento suscitado pela parte requerida. No que concerne à 

data de início do benefício entendo que o mesmo é devido a partir do 

requerimento administrativo, haja vista que a requerente trouxe aos autos 

prova de ter requerido o mesmo administrativamente. Ante o exposto, e 

por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, para CONDENAR o requerido a conceder a parte 

requerente o benefício previdenciário de aposentadoria por idade, nos 

termos do artigo 143 da Lei nº 8.213/91, no valor de um salário mínimo por 

mês, devidos a partir da data do requerimento administrativo 29/08/2013 

(ID nº 13813385), ressaltando que os juros moratórios e a correção 

monetária incidentes sobre as parcelas atrasadas devem observar as 

orientações do Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela 

Resolução/CJF 134, de 21.12.2010. Isento de custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Fixo 

honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor 

das prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior 

Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de Previdência Social. Deixo de proceder à remessa 

necessária dos autos à Instância Superior, ante o disposto no artigo 496, 

§3º, I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 25 de 

outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004219-18.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE DE LURDES KAISER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER OAB - MT0013170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004219-18.2018.8.11.0037. AUTOR(A): ODETE DE LURDES KAISER RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE ajuizada por ODETE DE LURDES 

KAISER em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, que laborou 

como rurícola durante praticamente toda a sua vida e requer, por 

conseguinte, a sua aposentadoria por idade para receber o quantum 

relativo a um salário mínimo a que tem direito. Devidamente citado, o 

requerido ofereceu contestação no ID nº 13998779, requerendo o 

julgamento improcedente do pedido, ante a falta de prova material 

suficiente. A parte autora apresentou impugnação à contestação no ID nº 

14794574. Em audiência de instrução foram ouvidas 02 (duas) 

testemunhas. O requerido, devidamente intimado para a audiência, não 

compareceu ao ato processual, tampouco justificou a sua ausência, 

precluindo, portanto, o direito de ofertar alegações finais. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Trata-se de pedido de APOSENTADORIA POR 

IDADE, formulado por meio de ação em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL, requerendo o reconhecimento da qualidade de 

segurado obrigatório como rurícola. Ausentes eventuais questões 

preliminares, passo a apreciar o mérito. Cinge-se a controvérsia 

basicamente na comprovação do alegado exercício de atividade rural, nos 

moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante do pedido manejado pela parte 

requerente, há necessidade de se verificar a existência dos requisitos 

para concessão do pleito formulado. A Lei nº 8.213/91 determina que o 

trabalhador rural deva comprovar o recolhimento de contribuições para 

obter os benefícios previdenciários. Todavia, resguardou o direito 

daqueles que já vinham exercendo a atividade rural sem verter 

contribuições ao sistema, concedendo-lhes a faculdade de requerer 

aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, 

independentemente de contribuição, bastando apenas comprovar o 

exercício de atividade rural, em número de meses idênticos à carência 

para o benefício. A mesma lei exige a carência mínima de contribuições 

mensais, conforme dispõe o art. 143, da Lei nº 8.213/91, e idade mínima de 

55 anos, se mulher, e 60 anos, se homem, para ter direito à aposentadoria 

por idade rural. Destarte, a Constituição Federal, neste aspecto, prevê, em 

seu artigo 201, § 7º, inciso II, a idade mínima exigida para aposentadoria 

por idade, sendo para qualquer trabalhador de 65 (sessenta e cinco) anos 

se for homem e 60 (sessenta) anos se for mulher, reduzindo, contudo em 

05 (cinco) anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e 

para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, 

neste incluído o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. A Lei 

nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios a Previdência 

Social, em completa compatibilidade, repete a norma acima em comento, 

fixando a idade mínima exigida para o trabalhador rural em seu artigo 48, § 

2º. Analisando o caso dos autos, verifico que a parte requerente 

preenche o requisito da idade, já que conta na data da propositura da 

ação com 60 (sessenta) anos de idade, conforme documentos de ID nº 

13813158. Além do requisito da idade, deve-se comprovar também a 

qualidade de segurado especial em regime de economia familiar. De 

acordo com o disposto no artigo 11, §1º, da mencionada lei, entende-se 

como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos 

membros da família é indispensável à própria subsistência e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes. Não obstante, para a concessão do pedido 

também é necessário comprovar o efetivo exercício da atividade rural, 

ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao 

requerimento. É cediço que há bem pouco tempo os negócios eram, em 

sua maioria, feitos verbalmente, especialmente no campo, onde a palavra 

do homem tinha muita validade, não sendo frequente a avença escrita dos 

negócios. Poucos trabalhadores rurais conseguem comprovar, por meio 

documental, que exerciam a atividade rural, pois além do costume acima 

citado, os trabalhadores não tinham estudos, dificultando a obtenção de 

documentos próprios. Atentos a essa dificuldade do rurícola na obtenção 

de prova escrita do exercício de sua profissão, as decisões do Superior 

Tribunal de Justiça, assim como o Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

têm sido bastante flexíveis, exigindo apenas um início de prova material, 

bastando qualquer documento idôneo, que, corroborado com prova 

testemunhal, seja apto a comprovar o exercício de atividade rural, não 

sendo necessária à apresentação de documentação de todo o período de 

carência. Nesse sentido, trago à colação os seguintes acórdãos: 

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR 

RURAL. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE EM NÚMERO DE MESES 
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EQUIVALENTE À CARÊNCIA DO BENEFÍCIO. RAZOÁVEL PROVA 

MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. 1. A teor do 

disposto no art. 143 da Lei nº 8.213/91, o trabalhador rural pode requerer 

aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, desde que 

comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número 

de meses idêntico à respectiva carência. 2. Não se exige comprovação 

documental de todo o período, bastando sua demonstração através de 

prova testemunhal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ 

– AgRg no RESP 496838 / SP, Rel Ministro PAULO GALLOTTI (1115), DJ 

21.06.2004 p. 264).” “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. LEI 8.213/91. ART. 143 C/C ART. 

11, VII. PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR TESTEMUNHAS. 

REQUISITOS LEGAIS. CONCESSÃO DEVIDA. 1. É possível a concessão de 

tutela antecipada, ainda que de ofício, em ações de natureza 

previdenciária, tendo em vista a natureza alimentar do benefício 

previdenciário e por se encontrarem presentes os requisitos específicos 

do art. 273 do CPC. Precedentes. 2. O entendimento jurisprudencial se 

consolidou no sentido de que é possível se comprovar a condição de 

rurícola por meio de dados do registro civil, como em certidão de 

casamento ou de nascimento dos filhos e, ainda, em assentos de óbito, no 

caso de pensão, em suma, por meio de quaisquer documentos que 

contenham fé pública, prerrogativa que é extensível, inclusive, ao cônjuge 

do segurado, sendo certo que o art. 106 da Lei n. 8.213/91 contém rol 

meramente exemplificativo, e não taxativo. 3. O início de prova documental 

restou cumprido. Consta dos autos a certidão de casamento com a 

qualificação de rurícola do nubente. 4. Se os depoimentos testemunhais 

colhidos no Juízo de origem corroboram a prova documental no sentido de 

que efetivamente houve o exercício de atividade rural, na condição de 

rurícola, por período igual ao número de meses correspondentes à 

respectiva carência, a concessão da pleiteada aposentadoria é medida 

que se impõe. 5. Apelação a que se dá provimento para reformar a 

sentença e julgar procedente o pedido. (AC 0007836-58.2010.4.01.9199 / 

MG, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.103 de 25/05/2012)”. grifei e negritei A 

parte requerente apresentou documentos, os quais comprovam início 

razoável de prova material, através de fotocópia de certidão de 

casamento (ID nº 13813162), fotocópia de declaração de exercício de 

atividade rural (ID nº 13813165), fotocópia de notas fiscais (ID nº 

13813167 - Págs. 1/15, 18/20 e 22), bem como fotocópias de atestados de 

vacinação (ID 13813382 - Págs. 16/17 e 21), atendendo aos preceitos da 

Súmula nº 149 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, verifico que a 

parte requerida, em sede de contestação, se limitou a aduzir a ausência 

de requisitos para o acolhimento da pretensão da parte autora. Além da 

prova documental, exsurge clara e em completa harmonia, a prova oral 

produzida na instrução. Assim, entendo que a prova documental 

apresentada, aliada à prova testemunhal colhida em juízo, bem como a 

realidade fática que acima mencionei, autorizam o deferimento do pleito 

formulado pelo requerente. Com efeito, as testemunhas afirmaram que 

conhecem a parte requerente há cerca de 30 (trinta) anos, sendo que 

ambas presenciaram o seu trabalho na lavoura. Pelo depoimento, 

verifica-se a comprovação da atividade rural exercida pela parte 

requerente, em consonância com os documentos trazidos a baila, sendo 

que o lapso temporal de exercício de atividades rurícolas encontra-se em 

conformidade com as exigências do artigo 143 da Lei nº 8.213/91. Não 

obstante, vale registrar que, independe de contribuição, a aposentadoria 

por idade rural dos trabalhadores que ingressaram no sistema em data 

anterior à vigência da Lei nº 8.213/91. Nesse sentido, é a jurisprudência: 

“RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

RURAL. CONTAGEM. TEMPO DE SERVIÇO. ANTERIOR. LEI. 8.213/91. 

CONTRIBUIÇÃO. INEXIGIBILIDADE. Conforme precedentes da 3ª Seção, o 

reconhecimento do tempo de serviço do trabalhador rural anterior ao 

advento da Lei 8.213/91 independe do recolhimento das contribuições 

previdenciárias correspondentes. Recurso desprovido. (STJ, QUINTA 

TURMA, REsp 670542 / RJ RECURSO ESPECIAL 2004/0092395-0, Ministro 

JOSÉ ARNALDO DA FONSECA (1106), DJ 01/08/2005).”grifei e negritei O 

fato de o requerente não ter trazido aos autos todos os documentos 

relacionados no artigo 106 da Lei nº 8.213/91 não constitui óbice à 

concessão do benefício pretendido, pois, nos dias de hoje, até mesmo os 

trabalhadores do meio urbano são compelidos, pela necessidade 

econômica e pelo desemprego, ao exercício de atividades informais, sem 

registro em carteira ou qualquer outra formalidade. Ressalta-se, por 

oportuno, que tal fenômeno ocorre com maior intensidade no meio rural, 

onde as oportunidades de serviço são ainda mais escassas e os 

trabalhadores pessoas simples e humildes, desconhecedoras de seus 

direitos e obrigações. Numa interpretação sistemática do artigo 106, 

parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, o rol de documentos aptos a 

comprovar a atividade rural é meramente exemplificativo, pois 

entendimento em contrário fere o princípio constitucional da ampla defesa, 

consistente não somente no direito de defender-se, mas também no direito 

de agir em juízo, utilizando-se de todos os meios legais para comprovar o 

seu direito. Dessa forma, não pode o legislador ordinário restringir os 

meios de prova, o que nos leva a concluir que a finalidade da norma 

inscrita no artigo 106 da Lei nº 8.213/91 é orientar o segurado, 

indicando-lhe alguns documentos que podem ser utilizados para 

comprovar a atividade rural, o que não exclui a possibilidade de fazer uso 

de outros documentos para tal mister. Além do mais, o Código de Processo 

Civil, aplicável subsidiariamente, só proíbe provas imorais ou contrárias 

aos bons costumes. Nessa esteira, considero a fotocópia de certidão de 

casamento, fotocópia de declaração de exercício de atividade rural, 

fotocópia de notas fiscais, bem como fotocópias de atestados de 

vacinação, como início de prova documental, sendo que, fortalecidos com 

o testemunho coerente prestado em Juízo, comprovam que a parte 

requerente exerceu atividade rural, atendendo ao período exigido pela lei. 

Portanto, a parte requerente faz jus à aposentadoria por idade, nos termos 

do artigo 143 da Lei nº 8.213/91, independentemente de contribuição e, 

estando preenchidos os requisitos legais, de rigor o acolhimento da 

pretensão inicial. Ainda, a parte requerente, no ano da propositura da 

referida ação, satisfazia os requisitos da idade para a obtenção do 

benefício, bem como há comprovação satisfatória de que trabalhou na 

lavoura. Assim, considero que a concessão do benefício pleiteado não 

fere princípios ou normas constitucionais, muito menos os preceitos da Lei 

nº 8.213/91, não havendo, portanto, razão para acolher o 

pré-questionamento suscitado pela parte requerida. No que concerne à 

data de início do benefício entendo que o mesmo é devido a partir do 

requerimento administrativo, haja vista que a requerente trouxe aos autos 

prova de ter requerido o mesmo administrativamente. Ante o exposto, e 

por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, para CONDENAR o requerido a conceder a parte 

requerente o benefício previdenciário de aposentadoria por idade, nos 

termos do artigo 143 da Lei nº 8.213/91, no valor de um salário mínimo por 

mês, devidos a partir da data do requerimento administrativo 03/06/2013 

(ID nº 13813172), ressaltando que os juros moratórios e a correção 

monetária incidentes sobre as parcelas atrasadas devem observar as 

orientações do Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela 

Resolução/CJF 134, de 21.12.2010. Isento de custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Fixo 

honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor 

das prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior 

Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de Previdência Social. Deixo de proceder à remessa 

necessária dos autos à Instância Superior, ante o disposto no artigo 496, 

§3º, I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 25 de 

outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito
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qualificados nos autos. Aduz, em síntese, que exerceu a atividade rurícola 

durante parte do seu período laborativo, juntamente com a atividade 

urbana. Afirma, outrossim, preencher os requisitos legais para a fruição 

da aposentadoria por idade híbrida. Devidamente citado, o requerido 

ofereceu contestação no ID nº 14766564, requerendo o julgamento 

improcedente do pedido, ante a falta de prova material suficiente. Em 

audiência de instrução, foram ouvidas 02 (duas) testemunhas. O 

requerido, devidamente intimado para a audiência, não compareceu ao ato 

processual, tampouco justificou a sua ausência, precluindo, portanto, o 

direito de ofertar alegações finais. É o relatório. Fundamento e decido. 

Cuida-se de pedido de APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA, formulado 

por meio de ação em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, 

requerendo o reconhecimento da qualidade de segurada obrigatória como 

rurícola. O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem 

sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos 

processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem 

presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a 

receber um julgamento com resolução de mérito. Ausentes eventuais 

questões preliminares, passo a apreciar o mérito. A questão controvertida 

cinge-se à viabilidade de concessão da aposentadoria por idade híbrida, 

nos moldes do artigo 48, §3º, da Lei nº 8.213/91, à segurada que já não 

ostenta a qualidade de trabalhadora rural por ocasião do requerimento do 

benefício previdenciário. Para efeito de contextualização, registro o 

posicionamento firmado em sentenças precedentes com a fixação da tese 

de que o citado dispositivo legal abrange apenas os trabalhadores rurais, 

não beneficiando segurados que exerceram a atividade rural no período 

inicial de sua atividade laborativa, abandonando o campo definitivamente. 

Cumpre registrar que, com o advento da Lei n.º 11.718/2008, a qual 

acrescentou o §3º ao artigo 48 da Lei n.º 8.213/91, o ordenamento jurídico 

passou a admitir expressamente a somatória do tempo de exercício de 

labor rural ao período de trabalho urbano para fins de concessão do 

benefício da aposentadoria por idade aos 60 (sessenta) anos, se mulher, 

e aos 65 (sessenta e cinco) anos, se homem. Todavia, o dispositivo legal 

abrange apenas os trabalhadores rurais, não beneficiando segurados que 

exerceram a atividade rural no período inicial de sua atividade laborativa, 

abandonando o campo definitivamente. Nesse sentido a jurisprudência: 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. 

APOSENTADORIA MISTA. AUSÊNCIA DE RAZOÁVEL INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL. PERÍODO DE CARÊNCIA INCOMPLETO. 1. A concessão de 

aposentadoria por idade de trabalhador rural está condicionada à 

presença dos seguintes requisitos: contar 55 (cinquenta e cinco) anos de 

idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e comprovar 

o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, por 

tempo igual ao número de meses de contribuição correspondentes à 

carência do benefício pretendido (art. 48, §§ 1º e 2º, da Lei 8.213/91). 2. 

Não se desconhece a possibilidade de concessão do beneficio de que 

trata o art 48, §3º, da Lei 8213/91, com redação conferida pela Lei 

11.718/2008 (aposentadoria híbrida ou mista), sendo que o novel instituto 

somente se aplica aos trabalhadores rurais que no momento do 

preenchimento do requisito etário ou do requerimento do beneficio estejam 

comprovadamente vinculados ao campo. 3. Na hipótese, a autora não 

logrou êxito em comprovar a sua condição campesina no período de 

carência, uma vez que, da análise dos documentos acostados, verifica-se 

que o cônjuge da autora exerceu por muitos anos a profissão de motorista 

até o ano de 1998, além de constarem recolhimentos como contribuinte 

individual até 2008 (fls. 117/119), o que é corroborado por prova oral, na 

qual apurou o magistrado a quo que o cônjuge exerceu por muitos anos, a 

atividade de motorista, na cidade de Lauro de Freitas, onde ambos 

residiram e lá tiveram filhos, o que não serve para comprovar a atividade 

campesina no período de carência previsto na lei que regulamenta a 

matéria. Com efeito o juízo concluiu que "ainda que o só exercício de 

trabalho urbano pelo cônjuge não descaracterize a atividade rural da 

autora, nos termos da Súmula 41 da Turma Nacional de Uniformização, tal 

circunstância é um forte indicativo de que a atividade rural não era a forma 

de garantir o sustento da família". Assim, atentando para a circunstância 

de que a autora, no âmbito do feito, deixou de lograr o devido êxito em 

produzir um razoável conjunto probatório da sua condição de rurícola, no 

período de carência necessário ao benefício de aposentadoria por idade 

rural, é de se reconhecer fragilizado o desiderato de configurar o seu 

desempenho de atividade rurícola, sob regime de economia familiar, por 

tempo exigido pela Tabela Progressiva do art. 142 da Lei nº 8.213/91. 4. 

Apelação da parte autora a que se nega provimento. (AC 

0000351-27.2013.4.01.3306 / BA, Rel. JUIZ FEDERAL SAULO JOSÉ 

CASALI BAHIA, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, 

e-DJF1 de 19/09/2016) Embora não haja alteração relevante quanto à 

convicção do acerto do conteúdo decisório, fato é que o Superior Tribunal 

de Justiça estabeleceu que, para fins do aludido benefício, em que é 

considerado no cálculo tanto o tempo de serviço urbano quanto o de 

serviço rural, é irrelevante a natureza do trabalho exercido no momento 

anterior ao requerimento da aposentadoria. Para além de admitir a 

aposentadoria por idade híbrida para qualquer espécie de segurado 

(urbano ou rural), o Superior Tribunal de Justiça ponderou que o tempo de 

serviço rural anterior ao advento da Lei n. 8.213/91 pode ser computado 

para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por 

idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das 

contribuições. Veja-se: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA HÍBRIDA POR 

IDADE. ART. 48, § 3º, DA LEI 8213/91. EXEGESE. MESCLA DOS PERÍODOS 

DE TRABALHO URBANO E RURAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL NO 

MOMENTO QUE ANTECEDE O REQUERIMENTO. DESNECESSIDADE. 

CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO RURAL ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 

8.213/91 PARA FINS DE CARÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 

DESNECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. O 

INSS interpôs Recurso Especial aduzindo que a parte ora recorrida não se 

enquadra na aposentadoria por idade prevista no art. 48, § 3º, da Lei 

8.213/1991, pois por ocasião do implemento do requisito etário ou do 

requerimento administrativo era trabalhadora urbana, sendo a citada 

norma dirigida a trabalhadores rurais. Aduz ainda que o tempo de serviço 

rural anterior à Lei 8.213/1991 não pode ser computado como carência. 2. 

O § 3º do art. 48 da Lei 8.213/1991 (com a redação dada pela Lei 

11.718/2008) dispõe: "§ 3º Os trabalhadores rurais de que trata o § 1º 

deste artigo que não atendam ao disposto no § 2º deste artigo, mas que 

satisfaçam essa condição, se forem considerados períodos de 

contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao 

completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 

(sessenta) anos, se mulher." 3. Do contexto da Lei de Benefícios da 

Previdência Social se constata que a inovação legislativa trazida pela Lei 

11.718/2008 criou forma de aposentação por idade híbrida de regimes de 

trabalho, contemplando aqueles trabalhadores rurais que migraram 

temporária ou definitivamente para o meio urbano e que não têm período 

de carência suficiente para a aposentadoria prevista para os 

trabalhadores urbanos (caput do art. 48 da Lei 8.213/1991) e para os 

rurais (§§ 1º e 2º do art. 48 da Lei 8.213/1991). 4. Para fins do aludido 

benefício, em que são considerados no cálculo tanto o tempo de serviço 

urbano quanto o de serviço rural, é irrelevante a natureza do trabalho 

exercido no momento anterior ao requerimento da aposentadoria. 5. O 

tempo de serviço rural anterior ao advento da Lei 8.213/91 pode ser 

computado para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria 

híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das 

contribuições. 6. Em conformidade com os precedentes desta Corte, "seja 

qual for a predominância do labor misto no período de carência ou o tipo 

de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do 

requerimento administrativo, o trabalhador tem direito a se aposentar com 

as idades citadas no § 3º do art. 48 da Lei 8.213/1991, desde que 

cumprida a carência com a utilização de labor urbano ou rural" (STJ, AgRg 

no REsp 1.497.086/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, DJe de 06/04/2015. Corroborado pelo: STJ, AgRg no REsp 

1565214/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016). 7. A instância de origem 

reconheceu o cumprimento dos requisitos exigidos para concessão da 

aposentadoria híbrida. Promover a modificação do entendimento 

proclamado ensejará o reexame do acervo fático-probatório, óbice 

constante na Súmula 7/STJ. 8. Recurso Especial não provido. (REsp 

1645790/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 21/02/2017, DJe 25/04/2017) Não se pode ignorar que o precedente 

admite o cômputo do tempo de serviço rural anterior ao advento da Lei nº 

8.213/91 para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria 

híbrida por idade, a despeito da regra inserta no artigo 55, §2º, do citado 

ato normativo. Isso porque, na exata dicção jurisprudencial, “para fins de 

carência da aposentadoria por idade rural, é contado o efetivo exercício 

de atividade rural, conforme o § 2º do art. 48 da Lei 8.213/1991. Com base 

nisso, se o art. 48, § 3º, da Lei 8.213/1991 prevê a conjugação de dois 

regimes jurídicos previdenciários distintos, por certo que a melhor exegese 

indica que cada regime deve ser considerado com seu respectivo 

regramento, sob pena de se tornar inócuo. Logo, se a aposentadoria por 
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idade rural exige apenas a comprovação do trabalho rural em determinada 

quantidade de tempo sem o recolhimento de contribuições, tal situação 

deve ser considerada para fins do cômputo da carência prevista no art. 

48, § 3º, da Lei nº 8.213/1991, não sendo, portanto, exigível o 

recolhimento das contribuições da atividade campesina (REsp 

1645790/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 21/02/2017, DJe 25/04/2017).” Partindo, portanto, da orientação 

jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que faz jus à 

aposentadoria por idade, na modalidade híbrida, quem preencher as 

exigências cumulativas para o recebimento deste tipo de benefício: I – 

Comprovar período mínimo de exercício de atividade rural por tempo igual 

ao número de meses de contribuição correspondentes à carência do 

benefício pretendido, considerados períodos de contribuição sob outras 

categorias de filiação (art. 48, §§2º e 3º e art. 142 da Lei nº 8.213/91); II – 

Idade mínima de 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem e 60 

(sessenta) anos, se mulher (art.48, §3º, da Lei nº 8.213/91). Compulsando 

os autos, verifico que a parte requerente não logrou êxito em comprovar o 

preenchimento do requisito de carência, pois os documentos juntados não 

corroboram o exercício de atividade rural suficiente para que, somado ao 

número de contribuições como segurado urbano, haja a concessão do 

benefício. Trago a baila o julgado do Tribunal Regional Federal da 4ª Região 

nesse sentido: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE 

HÍBRIDA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. NÃO PREENCHIMENTO 

DO REQUISITO DE CARÊNCIA. Tendo em vista que a carência legalmente 

exigida é de 180 meses, e o conjunto probatório demonstrou o exercício 

de atividade rural durante 06 anos, 06 meses e 13 dias, somando-se com 

as 79 contribuições vertidas pela autora como segurada empregada, 

tem-se um total de 157 meses e 13 dias, não fazendo jus, portanto, ao 

benefício da aposentadoria por idade híbrida, por não preenchimento do 

requisito de carência. (TRF-4 – REOAC 158093220154049999 RS 

0015809-32.2015.404.9999, Relator: HERMES SIEDLER DA CONCEIÇÃO 

JÚNIOR, SEXTA TURMA, 16/12/2015, D.E. 21/01/2016). Não obstante, a 

comprovação da atividade rural deve ser feita com observância das 

regras inseridas no artigo 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, devendo ser 

colacionados aos autos prova documental. Vejamos: “Art. 55. (...) § 3º A 

comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive 

mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 

108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não 

sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de 

motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no 

Regulamento”. Consoante às lições colimadas, não há como acolher a 

pretensão autoral deduzida nos autos, ante a ausência de comprovação 

de seus argumentos. Com efeito, é cediço que o artigo 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, menciona que incumbe ao autor o ônus da prova 

quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira que o texto legal 

deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese em apreço, a 

parte requerente não conseguiu comprovar suas alegações. Ante o 

exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O 

PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil e, por consequência, extingo o processo. Isento 

de custas e despesas processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 

8.620/93. Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos 

do artigo 85, §§ 2º e 19, do Código de Processo Civil, observado o 

disposto no artigo 98, §3° do mesmo código. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 25 de 

outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000801-09.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ATACADO CENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000801-09.2017.8.11.0037. AUTOR: ATACADO CENTRAL COMERCIO DE 

ALIMENTOS LTDA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Intimem-se 

as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas 

que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento. Com a especificação das provas, venham os autos 

conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 15 de 

agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001640-34.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVELTO DE FREITAS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001640-34.2017.8.11.0037. 

REQUERENTE: ELIVELTO DE FREITAS FERREIRA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Diante das alegações e dos 

exames médicos juntados constantes no ID nº 13703691, resta 

demonstrado, de forma patente, a incapacidade temporária da parte 

requerente para o labor, bem como a inexistência de recursos próprios e 

da sua família para prover a sua subsistência, razão pela qual DEFIRO EM 

PARTE A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA para determinar que o 

requerido conceda o benefício de auxílio-doença pelo período em que o 

requerente se encontrar sob os cuidados médicos, qual seja, 180 dias. 

Ademais, consigno que a tutela pode ser revista a qualquer tempo, caso 

haja modificação da situação atual. Assim, intime-se imediatamente a 

autarquia federal para que implante o benefício da parte autora, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Sem prejuízo, proceda-se ao integral cumprimento da 

decisão anterior, efetivando-se o contato com o perito nomeado para 

designação de data para perícia. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 15 de 

agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002166-64.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002166-64.2018.8.11.0037. 

AUTOR: MARIA PEREIRA DUARTE RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO 

AUXÍLIO DOENÇA com CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por MARIA 

PEREIRA DUARTE em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

– INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser 

portadora de espondilose, espondiloartrosem abaulamentos discais e 

espondilopatia, impedindo-a de trabalhar. É o breve relatório. Fundamento 

e decido. Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos 

legais. É de se registrar que a tutela antecipada caracteriza-se pela 

antecipação do provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela. 

De acordo com a nova sistemática normativa vigente, com a entrada em 

vigor do Código de Processo Civil, é cediço que a tutela provisória se 

divide em Tutela de Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: Art. 

294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A 

tutela de urgência está regulamentada no artigo 300 do NCPC, que prevê: 

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Complementando o preceptivo, temos o artigo 

303 também do novo códex, que dispõe acerca do pedido de tutela 

antecipada: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à 

propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da 

tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição 

da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 
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mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, faltando um dos 

pressupostos, que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão da 

antecipação da tutela. Partindo dessas premissas, no caso dos autos, a 

prova inequívoca e plausibilidade do direito substancial invocado não 

restaram demonstradas. Oportuno salientar que, para almejar o benefício, 

há necessidade de comprovar mediante laudo pericial atualizado, 

atestando a incapacidade temporária ou permanente para o exercício de 

atividades habituais. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

PERICIA JUDICIAL REALIZADA. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA 

COMPROVADA. VERBA HONORÁRIA MANTIDA. 1. O benefício de auxílio 

doença é devido em razão da incapacidade temporária, enquanto 

permanecer a inabilidade do segurado para o exercício de suas atividades 

habituais (art.59 da Lei 8213/91), havendo cumprido, quando for o caso, o 

período de carência exigido em lei. 2. Demonstrada nos autos - através de 

laudo médico oficial - a incapacidade temporária da segurada, é devido o 

auxílio-doença. 3. As prestações em atraso devem ser pagas de uma só 

vez, monetariamente corrigidas de acordo com a Lei n. 6.899/81, pelos 

índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo 

Conselho da Justiça Federal, incidindo tal correção desde a data do 

vencimento de cada parcela em atraso (Súmulas n.s 148 do STJ e 19 do 

TRF - 1ª Região).4. Juros de mora devidos em 1% (um por cento) ao mês a 

contar da citação até o advento da Lei 11.960/09, a partir de quando 

incidirão à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês - ou outro índice de 

juros remuneratórios das cadernetas de poupança que eventualmente 

venha a ser estabelecido -, até a apuração definitiva dos cálculos de 

liquidação.5. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as 

prestações vencidas até a data da prolação da sentença no caso de sua 

confirmação ou até a prolação do acórdão no caso de provimento da 

apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula 111/STJ.6. 

Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da 

jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da CF/88), o INSS está isento das 

custas somente quando lei estadual específica prevê a isenção, o que 

ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em 

se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está 

isento de custas por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, 

inclusive, as despesas com oficial de justiça.7. Apelação do INSS e 

remessa providas em parte. AC 2007.33.06.000788-5/BA; APELAÇÃO 

CIVEL. Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES. JUÍZA 

FEDERAL CLÁUDIA OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO SCARPA (CONV.) 

SEGUNDA TURMA e-DJF1 p.37 de 28/05/2012.” (grifei e negritei). Ante o 

exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Oportuno 

consignar que é desnecessária a designação de audiência conciliatória, 

nos moldes do artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos 

como tais, a parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer 

a tal ato. Ainda, em consonância com a Recomendação Conjunta n.01, de 

15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a adoção de procedimentos 

uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios 

previdenciários de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio 

acidente, DETERMINO a realização de perícia antes da citação. Assim, em 

razão da suposta patologia que está acometido a parte requerente, nomeio 

o médico Dr. Leonardo Lotufo Bussiki (Ortopedista), com endereço na 

Avenida PROF TEREZA LOBO, 60, AP n. 1001, Bairro ALVORADA, 

Cuiabá/MT, telefones: (65) 3054-7075 e (65) 981001090, e-mail: 

leo_bussiki@yahoo.com, para a realização de perícia. Levando-se em 

consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos formulados 

pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários 

periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), obedecendo ao 

disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal. Os honorários serão revertidos em favor do perito e deverão ser 

custeados pela Justiça Federal, nos termos da referida Resolução, tendo 

em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a intimação deverá seguir 

acompanhada de cópia desta decisão e de eventuais quesitos 

apresentados pelas partes, assim como da expressa menção à 

necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, CITE-SE o 

requerido para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal 

(artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências legais. 

Após, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal. 

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita. Por fim, em 

conformidade com a citada Recomendação Conjunta, intime-se o INSS 

para que junte aos autos o processo administrativo de benefício NB 

31/6121289663, bem como eventuais perícias administrativas e/ou 

informes dos sistemas informatizados relacionadas as pericias médicas 

realizadas. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 15 de agosto de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003393-89.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR PEIXOTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

elysson galvão suzuki filipin de sena OAB - MT13997/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003393-89.2018.8.11.0037. REQUERENTE: VALDEIR PEIXOTO DOS 

SANTOS REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Analisando os autos, verifica-se que 

estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, 

assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo 

diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no 

artigo 330 do Código de Processo Civil, RECEBO a inicial. Ainda, oportuno 

consignar que é desnecessária a designação de audiência conciliatória, 

nos moldes do artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos 

como tais, a parte requerida não costuma transacionar. Assim, cite-se o 

requerido para, querendo, apresentar defesa, no prazo legal, observado o 

disposto no artigo 183 do Código de Processo Civil, fazendo constar as 

advertências legais do artigo 344 do Código de Processo Civil. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Sem prejuízo, intime-se a parte autora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos comprovante de residência 

legível. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo. Primavera do Leste/MT, 15 de agosto de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 165436 Nr: 2862-88.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELCIQUE JOAQUIM DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÉLIO ROSA DE MORAES - 

OAB:18.464/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes da expedição 

das requisições de pagamento, para acompanhamento junto a 

Coordenadoria de Execução Judicial - COREJ-TRF1(Telefone 

61-3410-3550/3551).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 171857 Nr: 6147-89.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEVAL SOARES ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133255 Nr: 5404-50.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELZA FERNANDES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:MT 5.209, WENDER LUIZ DOS SANTOS - OAB:MT 16327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVANIR MARCELO DE PIERI - 

OAB:MT 5698-A

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte executada da 

expedição do Alvará Eletrônico, bem como do retorno dos autos ao setor 

de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 146315 Nr: 2689-98.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA MARIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133255 Nr: 5404-50.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELZA FERNANDES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:MT 5.209, WENDER LUIZ DOS SANTOS - OAB:MT 16327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVANIR MARCELO DE PIERI - 

OAB:MT 5698-A

 Vistos em correição.

Ante a petição de fl. 17, defiro o pedido de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126910 Nr: 9437-20.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ JOÃO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERVÁSIO ALVES DE 

OLIVEIRA JÚNIOR - OAB:3592/MS, MARCELO BARBOSA ALVES 

VIEIRA - OAB:9479/MS

 Processo nº 9437-20.2013.811.0037 (Código 126910)

 SENTENÇA

Vistos.

 Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos pelo ESPÓLIO DE 

JOSÉ JOÃO MACHADO, alegando, em síntese, omissão na sentença de fl. 

44, pois não teria condenado o exequente a pagar honorários 

advocatícios em seu favor.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

 Inicialmente, verifico que os embargos foram interpostos tempestivamente 

e na forma legal, de modo que devem ser conhecidos.

Compulsando os autos, verifico que houve um erro na publicação da 

sentença atacada, pois na via impressa e encartada aos autos consta a 

condenação em honorários, o qual, para maior ilação, segue:

 “(...)

O ente federal está isento do pagamento das custas processuais nos 

termos do item 2.14.5 da CNGC. Condeno a parte exequente ao pagamento 

dos honorários advocatícios, fixados em 10 % (dez por cento) sobre o 

valor do débito.

(...)”

Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e DOU-LHES PROVIMENTO, apenas para sanar a omissão da publicação, 

mantendo inalterados os demais termos da sentença proferida à fl. 44.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de outubro de 2017.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 126910 Nr: 9437-20.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ JOÃO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERVÁSIO ALVES DE 

OLIVEIRA JÚNIOR - OAB:3592/MS, MARCELO BARBOSA ALVES 

VIEIRA - OAB:9479/MS

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007- CGJ, item 

26.6.1.8, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o credor para 

manifestar sobre a Exceção de pré-executividade, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 105432 Nr: 4447-54.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS BRUNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - 

SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APERLINO LOUREIRO NETO - 

OAB:MT 15612, ELYJAKSON DA SIVA LOPES - OAB:21816-0, 

FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, FERNANDA LEMOS 

FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - OAB:23696-0, JAIRO 
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FUNKE - OAB:MT 9.645, RENATA CARRETA - OAB:18929-A, RICARDO 

VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Processo nº 4447-54.2011.811.0037 (Código 105432)

Vistos.

Intime-se o requerido da decisão de fl. 235, bem como para promover a 

entrega do medicamento à parte requerente de forma contínua, conforme 

prescrição médica.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para requerer o que entender 

de direito em 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Primavera do Leste/MT, 24 de setembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 118707 Nr: 1078-81.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PEREIRA DE SOUZA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

-PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO SOUSA DUTRA - 

OAB:5809/MT

 Processo nº: 1078-81.2013.811.0037 (Código 118707)

Vistos em correição.

Oficie-se à Superintendência de Normas do Meio Ambiente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, informe o andamento do recurso administrativo 

nº 16981/2014.

Com a juntada as informações, retornem os autos conclusos para 

deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 02 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 139237 Nr: 9820-61.2014.811.0037

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSÉ CADOR - 

OAB:MT/14.323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - 

OAB:4099/MT

 Por determinação da MMa Juíza de Direito Myrian Pavan Schenkel, 

cumpre-me intimar o Advogado ROQUE PEREIRA NETO, para que devolva 

os autos, de acordo com as novas regras do Código de Processo Civil 

:Art. 234. Os advogados Públicos ou Privados, devem restituir os autos no 

prazo do ato a ser praticado.

§ 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) 

dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo.

E conforme determina a consolidação das normas GCJ - Corregedoria 

Geral da Justiça - MT, na seção 10, artigo 431.

 Não havendo a devolução, será expedido mandado de exibição e entrega 

de autos, sob pena de caraterização do crime de sonegação de autos 

(art.435, inc. II - CNGC).

Notificação

Notificação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1004973-91.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO OLIVEIRA DA SILVA (RÉU)

LOURIVAL RODRIGUES COSTA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT0011900A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004973-91.2017.8.11.0037. AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO RÉU: ALEXANDRO OLIVEIRA DA SILVA, LOURIVAL 

RODRIGUES COSTA Vistos. DEFIRO o petitório de Id n. 14554696 e Chamo 

o feito à ordem para revogar em parte a decisão de Id n. 12584772, 

apenas no que se refere ao recebimento da inicial, vez que os requeridos 

sequer foram notificados. Assim, NOTIFIQUEM-SE os requeridos para, 

querendo, oferecerem manifestação por escrito, as quais poderão ser 

instruídas com documentos e justificações, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do artigo 17, § 7º, da Lei 8.429/92. Sem prejuízo, manifeste-se 

o Ministério Público, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a existência de 

processo similar aos fatos narrados na inicial (código 158868), conforme 

alegado pelo requerido. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 15 de agosto de 2018. 

Myrian Pavan Shenkel Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004140-39.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO STEVANATO BARCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTHONY DANIEL DE CAMPOS RODRIGUES OAB - MT24184/O 

(ADVOGADO(A))

LARA DE OLIVEIRA OAB - MT0018817A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1004140-39.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BRUNO STEVANATO BARCO 

REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos em Correição, Trata-se da 

ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer c/c 

indenização por danos morais c/c pedido de antecipação de tutela de 

urgência pleiteado por Bruno Stevanato Barco em face de Unic 

Educacional LTDA, pelos fatos e fundamentos narrados na exordial. Dos 

Fatos. Alega na petição inicial que o reclamante firmou contrato de 

prestação de serviços educacionais com a instituição de ensino no 

primeiro semestre de 2014, vinculado ao curso de Engenharia Civil e 

beneficiado por bolsa de 70% concedido pelo Fundo de Financiamento 

Estudantil (FIES) desde o início do curso. Aponta que foi beneficiado por 

bolsa no percentual de 30% concedido pelo convênio com a Aciple 

(Associação Comercial e Empresarial de Primavera do Leste/MT). Entre o 

primeiro ao quarto semestre do referido curso, o reclamante aduz que a 

instituição de ensino reconheceu apenas 15% da bolsa em relação ao 

convênio com a Aciple e manteve as demais bolsas. Todavia, o reclamante 

afirma que solicitou no ano de 2015 a correção do percentual da bolsa 

pelo convênio com a Aciple, no entanto, foi concedido crédito ao aluno no 

valor de R$2.398,30(dois mil, trezentos e noventa e oito reais e trinta 

centavos). Relata que calculado a diferença sobre o valor real da 

mensalidade e o valor do desconto no percentual de 30%, perfaz o 

montante de 4.610,54(quatro mil, seiscentos e de reais e cinquenta e 

quatro centavos) e não o valor de R$2.398,30(...). Assevera que não 

houve correção em relação aos semestres do ano de 2016, pois a 

instituição de ensino manteve o percentual de 15% de bolsa mais o 

percentual de 70% já consolidado pelo FIES. Não obstante, o autor aduz 

que em junho de 2017, a instituição de ensino criou o serviço identificado 

por “Serviço Educacional FIES” no qual gerou um débito no valor de 

R$4.242,41(quatro mil, duzentos e quarenta e dois reais e quarenta e um 

centavos) e fora descontado de seus créditos. Por fim, o autor requer 

através da antecipação de tutela de urgência, que a reclamada abstenha 

de cobrar qualquer valor referente a suposta diferença do FIES, sob pena 

de multa a ser arbitrada por este juízo. É o relato. Decido. Trilhando o 

entendimento explicitado no Enunciado nº 26, do Fórum Permanente dos 
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Coordenadores dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Brasil, 

considero que são cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos 

Juizados Especiais Cíveis, em caráter excepcional. Basta, assim, verificar 

se estão presentes os requisitos previstos no Código de Processo Civil, 

de aplicação subsidiária, necessários ao deferimento do pedido de 

antecipação de um dos efeitos da tutela final pretendida, formulado na 

inicial. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se que 

são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

reclamante, a probabilidade do direito invocado e o fundado receio de 

dano irreparável. Não obstante, faz-se necessário também a análise 

quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, 

sendo somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. A 

probabilidade do direito se relaciona com a análise feita em sede de 

confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou passível 

de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que não 

devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional 

consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um 

retardar no provimento jurisdicional. Em que pesem os fundamentos do 

autor e analisando os documentos compreendidos nos autos sobre a 

existência de relação contratual entre as partes, tal sustentação se 

afigura frágil para a convicção do deferimento da medida liminar frente a 

existência ou não da relação negocial. Assim, não vejo presente, no 

momento, a probabilidade do direito invocado. Posto isso, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência. Cite-se e intime-se para a audiência de 

conciliação designada para o dia 31/10/2018, às 09h40min ficando a parte 

ciente de que o não comparecimento implicará em revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para contestar é 

de cinco dias (05) a contar da data da audiência de conciliação, caso não 

haja acordo, também sob pena de revelia e de presunção de veracidade 

dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para impugnação à 

contestação, de cinco dias, será contado a partir do vencimento do prazo 

para contestar, independentemente de nova intimação. Primavera do 

Leste/MT, 24 de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007012-27.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO AUGUSTO TECH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA DE OLIVEIRA OAB - MT0018817A (ADVOGADO(A))

ANTHONY DANIEL DE CAMPOS RODRIGUES OAB - MT24184/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1007012-27.2018.8.11.0037. REQUERENTE: FABIO AUGUSTO TECH 

REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos em Correição, Trata-se da 

ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c 

danos morais e pedido e antecipação de tutela de urgência pleiteado por 

Fabio Augusto Tech em face de Unic Educacional LTDA, pelos fatos e 

fundamentos narrados na exordial. Dos Fatos. Alega na petição inicial que 

o reclamante firmou contrato de prestação de serviços educacionais com 

a instituição de ensino no primeiro semestre de 2014, vinculado ao curso 

de Engenharia Civil e beneficiado por bolsa de 70% concedido pelo Fundo 

de Financiamento Estudantil (FIES) desde o início do curso. O reclamante 

também foi beneficiado por bolsa no percentual de 30% concedido por ser 

ex-aluno da escola estadual Paulo Freire no qual possuía convênio com a 

IES-UNIC. Relata que no primeiro semestre de 2018, a instituição de ensino 

alterou o percentual de bolsa deferida FIES para 49%, mantendo os 

demais benefícios, gerando saldo devedor na importância de 

R$2.667,18(dois mil, seiscentos e sessenta e sete reais e dezoito 

centavos). Não obstante, o reclamante afirma que o valor supracitado não 

foi adimplido e por isso está impedido de exercer todas as atividades 

curriculares exigidas pela instituição de ensino. Por fim, o reclamante 

requer através da antecipação de tutela de urgência, que a reclamada 

providencie imediatamente a sua matrícula bem como disponibilize todas as 

atividades curriculares exigidas pela instituição de ensino, suspenda 

imediatamente os débitos e abstenha de incluir seu nome nos órgãos de 

restrição ao crédito, até o deslinde desta ação. É o relato. Decido. A 

presente ação está compreendida pelos seguintes documentos: Contrato 

de Prestação de Serviços Educacionais (id. n°16026090), Contrato de 

Financiamento Estudantil (id. n°16026395), Extrato de Aditamentos (id. 

n°16026398), Extrato financeiro (id. n°16026410) e demais documentos 

indispensáveis a propositura desta ação. De início, consigno que o autor 

firmou contrato de prestação de serviços educacionais no primeiro 

semestre de 2014 sob o curso de Engenharia Civil, conforme contrato 

educacional do evento n°16026090. Na oportunidade, verifico que a bolsa 

no percentual de 70% foi concedida ao autor desde o início do semestre, 

englobando o valor total da semestralidade, com vigência em até o final do 

curso, conforme parágrafo 1º, da cláusula terceira do contrato de 

financiamento estudantil do evento n°16026395. Não obstante, o autor 

alega que a bolsa de 30% foi concedida por ter cursado na escola 

estadual Paulo Freire que possui convênio com a Unic, comprovado 

através do extrato financeiro do evento n°16026410. Consigno que o 

percentual de bolsa concedido pelo FIES foi mantido até o 7º semestre do 

referido curso, sendo alterado posteriormente de forma unilateral pela 

instituição de ensino. Além disso, o autor comprovou a confirmação de 

todos os aditamentos de forma tempestiva, não havendo, por ora, motivo 

da redução no percentual de bolsa concedida pelo FIES, o que motivou o 

débito na importância de R$2.667,18(...). Sendo assim, neste momento 

deve ser prestigiado o princípio da boa fé em seu favor, considerando 

ainda pronta a atuação da requerente na defesa de seu suposto direito, 

sem falar que o semestre está em curso e sem a rematrícula restará 

prejudicado sua conclusão. Não há que se falar em perigo de 

irreversibilidade da medida, já que as cobranças podem eventualmente ser 

feitas a posteriori em caso de insucesso da ação, sendo ainda de se 

destacar que já entendeu o STJ que a exigência de irreversibilidade não 

pode ser levada ao extremo, sob pena de o novel instituto da tutela 

antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se destina (REsp 

144656-ES, Relator Ministro Adhemar Maciel, j. 6.10.97). Posto isso, 

DEFIRO o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: a) 

DETERMINO que a reclamada providencie no prazo de 24(vinte e quatro) 

horas, a rematrícula do aluno Fabio Augusto Tech, portador do CPF 

040.177.671-92 e RG 21264635 SSP/MT, no segundo semestre de 2018 

em relação ao curso de Engenharia Civil, bem como disponibilize todas as 

atividades de praxe exigida pela instituição de ensino, sob pena de multa 

diária inicial que fixo em R$500,00(quinhentos reais) até o limite de 

R$8.000,00(oito mil reais). b) DETERMINO que a reclamada suspenda 

imediatamente a cobrança no valor de R$2.667,18(dois mil, seiscentos e 

sessenta e sete reais e dezoito centavos) bem como abstenha de incluir o 

nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito, sob pena de multa 

única que fixo em R$5.000,00(cinco mil reais). Cite-se e intime-se para a 

audiência de conciliação designada para o dia 12/03/2019, às 09h20min 

ficando a parte ciente de que o não comparecimento implicará em revelia e 

presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo 

para contestar é de cinco dias (05) a contar da data da audiência de 

conciliação, caso não haja acordo, também sob pena de revelia e de 

presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo 

para impugnação à contestação, de cinco dias, será contado a partir do 

vencimento do prazo para contestar, independentemente de nova 

intimação. Serve a presente decisão de carta/mandado de citação e 

intimação. Primavera do Leste-MT, 24 de outubro de 2.018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001684-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAINA FIRMINO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001684-19.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JAINA FIRMINO DE JESUS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em Correição, Trata-se da ação 

declaratória de inexistência de débito c/c pedido de antecipação de tutela 

de urgência pleiteado por Jaina Firmino de Jesus em face de Telefônica 

Brasil S.A, pelos fatos e fundamentos narrados na exordial. Dos Fatos. 

Alega na petição inicial que a reclamante foi surpreendida pela restrição 

em seu nome no valor de R$128,29(cento e vinte e oito reais e vinte e 

nove centavos) vinculado ao contrato n°225064586. Relata que não 
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possui qualquer vinculo contratual com a reclamada que tenha ensejado a 

negativação. Afirma que notificou a reclamada de forma extrajudicial para 

fins de proceder a imediata exclusão da negativação, no entanto, não 

obtivera êxito. Por fim, a reclamante requer através da antecipação de 

tutela de urgência a imediata exclusão da negativação da restrição no 

valor de R$128,29(...) vinculado ao contrato n°225064586, até o deslinde 

desta ação. É Relato. Decido. Trilhando o entendimento explicitado no 

Enunciado nº 26, do Fórum Permanente dos Coordenadores dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais do Brasil, considero que são cabíveis a tutela 

acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis, em caráter 

excepcional. Basta, assim, verificar se estão presentes os requisitos 

previstos no Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária, 

necessários ao deferimento do pedido de antecipação de um dos efeitos 

da tutela final pretendida, formulado na inicial. Do disposto no art. 300 do 

Código de Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à 

concessão da medida almejada pelo reclamante, a probabilidade do direito 

invocado e o fundado receio de dano irreparável. Não obstante, faz-se 

necessário também a análise quanto à possibilidade de reversão da 

medida eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a análise 

feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma 

violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas 

existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no 

provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do 

direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Em que pesem os 

fundamentos da autora e analisando os documentos compreendidos nos 

autos sobre a existência de relação contratual entre as partes, tal 

sustentação se afigura frágil para a convicção do deferimento da medida 

liminar frente a existência ou não da relação negocial. Assim, não vejo 

presente, no momento, a probabilidade do direito invocado. Posto isso, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Intime-se a parte reclamante para 

no prazo de 05(cinco) dias, emendar a inicial, carreando aos autos 

comprovante de endereço recente(últimos três meses) e em seu nome, 

salientando que caso o comprovante de endereço esteja em nome de 

terceiros, deverá estar acompanhado de declaração, com firma 

reconhecida em cartório, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Após, designe-se audiência de Tentativa de Conciliação, ocasião em que a 

parte ré poderá contestar a presente ação nas formas em que a lei 

possibilita (escrita e por meio de advogado, ou verbalmente e de forma 

pessoal). A contestação poderá ser ofertada até cinco (5) dias após a 

audiência de conciliação, devendo ser consignado no mandado que não 

havendo contestação também será decretada a revelia nos autos. Caso a 

contestação venha acompanhada de documentos e sejam arguidas 

preliminares, poderá a parte autora impugna-la no prazo de cinco dias, 

saindo da audiência de conciliação ciente de tal aspecto. Caso a parte ré 

não compareça para a audiência, ser-lhe-á decretada a revelia, 

reputando-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. 

Primavera do Leste/MT, 24 de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002222-34.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

S. L. BUSNARDO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUBER ALVES PEIXOTO DE FARIA OAB - MT19165/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE DOS SANTOS OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO LUIS BERTICELLI OAB - MT21675/O (ADVOGADO(A))

JEFFERSON LOPES DA SILVA OAB - MT23775/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1002222-34.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: S. L. BUSNARDO - ME 

EXECUTADO: SIMONE DOS SANTOS OLIVEIRA Vistos, Expeça-se alvará 

em favor do credor, do pagamento espontâneo no valor de R$ 423,00 (...), 

com acréscimos, com as cautelas pertinentes, valor esse, incontroverso. 

Com relação ao pretenso saldo remanescente, deve a parte exequente 

apresentar a planilha, que deve ser atualizada até a data do depósito 

parcial (R$ 423,00), e em seguida descontado esse pagamento parcial, e 

atualizada até a data do cálculo. Prazo de 10 dias. Apresentada a planilha, 

intime-se a parte devedora para depositar o saldo devedor remanescente 

em 15 dias, ou impugnar a planilha. PRIMAVERA DO LESTE, 26 de outubro 

de 2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011620-85.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AIDA PEDROSO DE LIMA (REQUERENTE)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA DE MOURA MENEZES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO DALLOCA DE PAULA OAB - MT0020075A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O PROMOVENTE A SE MANIFESTAR QUANTO AO PAGAMENTO 

SE HOUVE OU REQUERER O QUE DE DIREITO NO PRAZO DE CINCO DIAS 

SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011550-97.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LOURISVALDO FRANCISCO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011550-97.2016.8.11.0037 Reclamante: LOURISVALDO FRANCISCO 

GOMES Reclamada: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento. In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor. A parte autora 

irresignada com inclusão negativa creditícia em seu nome ajuíza ação 

reclamatória. Alega a requerida ser a negativação consequência de débito 

regular inadimplido pela parte autora, ou fraude, ausência de comprovação 

de danos morais e incidência da súmula 385 do STJ. É o breve relato. 

Decido. A alegação de fraude não serve para eximir a empresa ré da 

responsabilidade perante a parte autora, até porque as prestadoras de 

serviço têm o dever contratual de gerir com segurança os serviços 

prestados. Sendo as requeridas conhecedoras do risco inerente à 

atividade por ela praticada, não pode haver transferência de tal ônus à 

parte mais vulnerável, no caso a parte demandante. A parte requerida não 

trouxe aos autos nenhuma prova que respaldasse a inclusão do nome da 

parte autora no cadastro de inadimplentes. A parte autora 

incoerentemente diz não incidir a súmula 359 do STJ no caso em tela, vez 

que discute a legalidade da negativação e não a ocorrência da prévia 

notificação, porém, expressamente no 4º parágrafo de sua petição inicial 

acerva: “Impende destacar que a parte reclamada não cumpriu com sua 

obrigação legal de notificar a parte reclamante de forma premonitória 

acerca da inscrição nos órgãos de cadastros restritivos.” 

Equivocadamente alega também que a Súmula 385 do STJ também não se 

aplica, colacionando jurisprudência, todavia, cabe esclarecer a parte 

autora e seu causídico, que, a jurisprudência é inaplicável ao caso. O 

julgado entende que a referida súmula é aplicada ao órgão de proteção ao 

crédito que deixa de notificar o devedor, e não que a súmula somente é 

aplicada à órgãos de proteção ao crédito. Pois bem. Analisando os 

documentos anexados na petição inicial, verifico que o extrato de 

negativação juntado nos autos que ao tempo da propositura da presente 

ação a parte promovente possuía outras negativações nos órgãos de 

proteção ao crédito, inclusive inseridas anteriormente a discutida nesta 

demanda, senão vejamos: A presente demanda discute uma negativação 

no valor de R$ 158,45, incluída nos órgãos de proteção ao crédito em 
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09.12.2015. A PARTE RECLAMANTE, EM IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO, DIZ QUE AS NEGATIVAÇÕES ANTERIORES SÃO 

OBJETO DE DISCUSSÃO EM AÇÕES AUTÔNOMAS. NA VERDADE, O 

AUTOR ENTROU SIM COM DUAS AÇÕES AUTÔNOMAS CONTRA A VIVO 

(TELEFÔNICA BRASIL), AS QUAIS FORAM REJEITADAS/INDEFERIDAS 

POR ESTE MAGISTRADO, E AS AÇÕES NÃO FORAM RENOVADAS. 

ASSIM, TEM-SE QUE AS DUAS NEGATIVAÇÕES ANTERIORES À 

DISCUTIDA NESTES AUTOS, SÃO AUTÊNTICAS, PERSISTEM SEM 

QUALQUER IMPUGNAÇÃO E SOBRE ELAS NÃO EXISTE QUALQUER 

DEMANDA DESCONSTITUTIVA. E MAIS: ALÉM DAQUELAS 

NEGATIVAÇÕES ANTERIORES, TEM OUTRAS DUAS, SENDO ELAS: A) 

INCLUSÃO EM 02.04.2015, PELA ELETROMÓVEIS MARTINELLO, NO 

VALOR DE 94,00, NÃO IMPUGNADA E NÃO DISCUTIDA EM AÇÃO 

AUTÔNOMA; B) INCLUSÃO EM 26.10.2015, NO VALOR DE R$ 190,00 (...) 

TAMBÉM NÃO IMPUGNADA E NÃO DISCUTIDA EM AÇÃO AUTÔNOMA. 

ALIÁS, O DEVEDOR É CONTUMAZ EM CONTRAIR DÍVIDAS E NÃO PAGAR. 

TEM VÁRIAS NEGATIVAÇÕES ANTERIORES, NÃO DISCUTIDAS, E PELO 

MENOS UMA POSTERIOR, PROMOVIDA PELA DROGARIA NACIONAL, NO 

VALOR DE R$ 900,00 (...) EM 17.02.2016. Esses são fatos 

incontroversos, conforme se confere das peças dos autos, bem como 

especialmente do extrato do SPC Brasil inserido pelo próprio reclamante, 

em sua inicial (id. 3618978) e inserido pelo réu, na contestação, inserto na 

página 15 da contestação. É sabido que a inclusão indevida do nome do 

consumidor nos órgãos de proteção ao crédito configura falha na 

prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, na 

modalidade "in re ipsa", posto que prescinde da comprovação efetiva do 

dano, bastando a prova do fato. Entretanto, restando comprovado que há 

anotação preexistente do nome do consumidor nos órgãos de proteção 

inexiste dano moral a ser indenizado, a teor do enunciado sumular nº 385, 

do Superior Tribunal de Justiça, verbis: Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 

(Súmula 385 do STJ). Nesse sentido, cito jurisprudência da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO – 

RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR 

NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÍVIDA NÃO COMPROVADA 

– ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – 

EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES DE CRÉDITO – SÚMULA 385 DO 

STJ – APLICABILIDADE – RESTRIÇÕES PREEXISTENTES – DEVEDOR 

CONTUMAZ – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O fornecedor ou prestador de 

serviço deve ser diligente na condução dos negócios, prevenindo a 

ocorrência de danos ao consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), 

que é a parte hipossuficiente na relação, inclusive em razão da ação de 

fraudadores. Se o consumidor junta aos autos documentos que embasam 

a sua pretensão, conferindo verossimilhança aos seus argumentos, 

compete ao prestador de serviço comprovar a regularidade das 

cobranças que efetuou. 2. Diante da inversão do ônus da prova que se 

opera por força do disposto no artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90, 

caberia à parte reclamada, em virtude da verossimilhança das alegações 

da parte reclamante, bem como de sua hipossuficiência, a demonstração, 

por meio de prova documental, do débito que deu ensejo à anotação nos 

órgãos de proteção ao crédito, ônus do qual, todavia, não se desincumbiu. 

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 

dano moral. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

147867820148110001/2014, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma 

Recursal Única, Julgado em 17/10/2014, Publicado no DJE 17/10/2014) 

Pelo exposto, julgo parcialmente procedente para determinar a reclamada 

a exclusão definitiva do nome da reclamante de qualquer cadastro de mal 

pagadores quanto a dívida discutida na presente demanda, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil; 

Deixo de condenar a reclamada em danos morais pelos motivos expostos 

acima; Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e 

art.55, ambos da Lei 9.099/95. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte 

reclamante, visto que NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, 

conforme exigido pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 17 de outubro de 2018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, em correição. Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 17 

de outubro de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003578-30.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WILKERSON HENRIQUE NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1003578-30.2018.8.11.0037. REQUERENTE: WILKERSON HENRIQUE 

NOGUEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos em 

Correição, Dispensado o relatório na forma do que dispõe o art. 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais c/c antecipação de tutela de urgência 

pleiteado por Wilkerson Henrique Nogueira em face de Banco Bradesco 

Cartões S/A. Pois bem. Compulsando detidamente os presentes autos 

verifiquei que a parte reclamante ajuizou ação contra o Banco Bradesco 

S.A., discutindo a validade do contrato 055323181000023CT, no valor de 

R$ 519,53 (quinhentos e dezenove reais e cinquenta e três centavos), 

com inclusão SCPC São Paulo/SP em data de 25/10/2016, contrato 

n°055323181000023EC, no valor de R$606,38(seiscentos e seis reais e 

trinta e oito centavos), com inclusão SCPC São Paulo/SP em data de 

01/10/2017 e o contrato n°055323181000023FI, no valor de 

R$632,84(seiscentos e trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos), 

com inclusão SCPC São Paulo/SP em data de 04/12/2017. No mesmo dia, o 

reclamante também ajuizou ação judic ia l  sob o n.º 

1003564-46.2018.8.11.0037, fundamentado no contrato n.º 

055323181000023FI, no valor de R$632,84(seiscentos e trinta e dois reais 

e oitenta e quatro centavos), ação judicial n°1003578-30.2018.8.11.0037, 

fundamentado no contrato n°055323181000023CT, no valor de R$ 

519,53(quinhentos e dezenove reais e cinquenta e três centavos) e a 

ação judicial de n°1003576-60.2018.8.11.0037, fundamentado no contrato 

n°055323181000023EC, no valor de R$606,38(seiscentos e seis reais e 

trinta e oito centavos), sendo as mesmas partes e os mesmos pedidos. É 

o breve relato. Decido Pois bem. Analisando os elementos disponíveis 

nestes autos, verifica-se que as petições iniciais encartadas neste feito e 

no de n.º 1003564-46.2018.8.11.0037 e 1003576-60.2018.8.11.0037, são 

idênticas, trazendo a mesma causa de pedir. O fato de uma inicial discutir 

a ausência de relação jurídica decorrente da cobrança indevida do valor 

de R$ 606,38 (...) e outra no valor de R$ 632,84 (...) não tem o condão de 

descaracterizar a identidade das demandas, porquanto, evidentemente, se 

trata de três negócios jurídicos com as mesmas partes e mesma causa de 

pedir, oque deve ser declarado a suas conexões. Nesse contexto, impõe 

considerar que a conexão é matéria de ordem pública, devendo ser 

reconhecida de ofício pelo magistrado, consoante dispõe o § 5.º, do art. 

337, do CPC/2015, que expressamente prescreve o seguinte: § 5º 

Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz 

conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo. Assim, diante 

dessas considerações, aliado a pretensão deduzida pela parte autora nas 

ações, denota-se que o fato motivador da demanda reside na alegada 

inexistência de relação jurídica decorrente dos contratos sob o n.º 

055323181000023CT, n°055323181000023EC, n°055323181000023FI. 

Forçoso reconhecer ainda, a impossibilidade de dupla compensação 

financeira pelo mesmo fato, tornando-se inviável que nova pretensão seja 

ajuizada, sob pena de favorecimento ao enriquecimento sem causa. 

Portanto, não há dúvida, que a presente demanda obstaculiza a efetivação 

de um dos mais importantes critérios do sistema dos Juizados Especiais, 

que é a celeridade, prevista no art. 2.º da Lei 9.099/95. Sobre o assunto, 

vejamos a jurisprudência da Primeira Turma Recursal dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, in verbis: DIREITO DO 

CONSUMIDOR. DANO MORAL. CONEXÃO. CAUSA DE PEDIR IDÊNTICA. 01. 

A identidade da causa de pedir remota - próxima ou remota - é suficiente 

para configurar a conexão entre duas demandas. 02. Tratando-se de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036829/10/2018 Página 253 de 998



responsabilidade solidária, faculta-se ao autor demandar contra um ou 

alguns dos responsáveis em um único processo. Não pode, contudo, 

buscar indenizações autônomas pela ocorrência do mesmo fato. 03. 

Nesse contexto, não pode a parte, sob a alegação de ocorrência de dano 

moral, oriundo de indevida inscrição do seu nome no rol dos devedores, 

intentar ações autônomas contra o comerciante e o serviço de proteção 

ao crédito. A solidariedade impõe processo único, pois, ao contrário, do 

mesmo fato e prejuízo, poderia advir dupla indenização. 04. Recurso 

conhecido e improvido. Sentença confirmada. (TJ-DF - ACJ: 

20070310036708 DF, Relator: Sandoval Oliveira, Data de Julgamento: 

07/08/2007, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 18/09/2007 Pág. : 144) Ante o 

exposto, nos termos do art. 55, do CPC/2015, reconheço de ofício a 

conexão entre a presente demanda e àquela autuada sob o n.º 

1003576-60.2018.8.11.0037 e 1003564-46.2018.8.11.0037, eis que entre 

as ações há inconteste identidade de causa de pedir (ausência de relação 

jurídica). E, via de consequência, com fundamento nos princípios da 

celeridade prevista no art. 2.º da Lei 9099/95, bem como da concentração 

dos atos processuais, JULGO EXTINTO sem julgamento do mérito o 

processo ajuizado por Wilkerson Henrique Nogueira em face de Banco 

Bradesco Cartões S/A. Faculto a repropositura das ações em uma única 

demanda, visto que ambas discutem supostos débitos do mesmo contrato, 

sendo incongruente duplicar os atos processuais, em evidente prejuízo da 

racionalidade, celeridade e concentração dos atos processuais, só 

porque provavelmente "a parte" quer ganhar dupla indenização. Sem 

custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, arquive-se, com as cautelas e anotações 

necessárias. Publicada e registrada no Sistema PJe. Intimem-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 17 de outubro de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012426-62.2010.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA UCHOA DE LIMA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Neide Maria Pagani de Lira OAB - MT0008960A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS RONIER SILVESTRINI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDERSON SANTOS NEVES OAB - MT18174/O (ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8012426-62.2010.8.11.0037 Excipiente: JOSEFA UCHOA DE LIMA - ME 

Excepto: JONAS RONIER SILVESTRINI SENTENÇA Vistos etc. Relatório 

dispensado pelo art.38 da Lei 9.099/95. Passo a analisar. Trata-se de 

Exceção de Pré-Executividade oposta pelo executado em desfavor do 

exequente, sob o fundamento de prescrição intercorrente. Alegando que: 

a morosidade da citação não ocorreu por exclusividade do serviço do 

Judiciário, que é ônus processual do credor promover a citação do 

devedor no prazo legal, que no caso é de seis meses, que tal prazo 

prescricional, portanto, somente foi interrompido com a citação válida, o 

que ocorreu somente em 02/05/2016, portanto, 6 (seis) anos do protocolo 

da ação e do despacho inicial, devendo o processo ser extinto. Em 

impugnação a peça apresentada o excepto alegou que no caso a demora 

se deveu unicamente à não-localização da devedora, que o credor não se 

manteve inerte durante o deslinde processual. Decido. Compulsando os 

autos verifica-se que de fato houve um lapso temporal extenso até a 

efetiva citação do executado. A ação foi distribuída no ano de 2010, 

contudo, a citação válida se deu somente em 2016. Em sua peça de 

resistência o executado arguiu o instituto da prescrição intercorrente, que 

é um fenômeno processual que ocorre quando existe demasiada inércia 

do executado em promover o devido andamento do processo, que se 

confirmada, acarretaria a improcedência da demanda, por isso, se faz 

imprescindível analisar detidamente a marcha processual durante esses 

anos para afirmar se houve sua configuração. O exequente promoveu 

desde 2010 inúmeros pedidos a fim de localizar o executado, e não restou 

provado nos autos interstício necessário para configuração do prazo 

prescricional intercorrente. Senão vejamos entendimento que se amolda 

ao presente caso: “Número: 70076106764Órgão Julgador: Décima Oitava 

Câmara Cível - Tipo de Processo: Agravo de Instrumento - Comarca de 

Origem: Comarca de Venâncio Aires - Tribunal: Tribunal de Justiça do RS - 

Seção: CIVEL - Classe CNJ: Agravo de Instrumento - Assunto CNJ: 

Cheque - Relator: Heleno Tregnago Saraiva Decisão: Acórdão - Ementa: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Prescrição intercorrente. 

Inocorrência. Para a caracterização da prescrição intercorrente é 

necessário que o processo fique paralisado por inércia da parte 

exequente, por prazo superior ao prescricional, mesmo depois de intimado 

pessoalmente para dar andamento ao feito, demonstrando, assim, seu 

desinteresse ou desídia, o que não ocorreu na espécie. Prazo 

prescricional, para efeitos de verificação de prescrição intercorrente, a 

ser adotado que é aquele relativo ao direito material perseguido. Hipótese 

em que ajuizada a execução dentro do prazo previsto para exigir 

obrigação versada em cheque (6 meses), a verificação de possível 

prescrição intercorrente passa a ser regulada pelo prazo de prescrição 

de direito material que, na hipótese, é o quinquenal. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70076106764, 

Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno 

Tregnago Saraiva, Julgado em 22/03/2018) - Data de Julgamento: 

22/03/2018 - Publicação: Diário da Justiça do dia 26/03/2018.” Não houve 

inércia do exequente pelo período de 5 (cinco) anos, destarte, não 

averiguada a prescrição intercorrente. Ante o exposto, julgo improcedente 

a Exceção de Pré-Executividade e procedentes os pedidos da ação com 

resolução do mérito, fulcrado no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil para condenar a parte executada ao pagamento de ambos 

cheques no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada. Os valores 

deverão ser corrigidos pelo índice INPC desde suas emissões, e os juros 

de mora no importe de 1% deverão incidir desde o dia da primeira 

apresentação bancária, em consonância com o Art. 52, II da Lei nº 7.357, 

de 2 de setembro de 1985. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 16 de outubro de 2.018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes. Primavera do Leste - MT, 16 de outubro de 2.018. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004177-66.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, tendo em vista a exiguidade de prazo para 

cumprimento da decisão lançada sob n. 16179606, no que tange a 

audiência de conciliação designada para o dia 05/11/2018, às 8h20min, 

por determinação do Exmº. Dr. Eviner Valério, MM. Juiz de Direito da 5ª 

Vara desta Comarca, foi designada nova data para audiência conciliatória, 

a saber: 27/03/2019, às 9 horas. Primavera do Leste-MT., 26/10/18. Neide 

Vaz Domingues Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011297-17.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMATEL COMERCIAL ELETRONICA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO OAB - MT0016970A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDUCIRLENE DIVINA DIAS (EXECUTADO)

ELIAS NUNES DA CRUZ (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8011297-17.2013.8.11.0037. EXEQUENTE: PRIMATEL COMERCIAL 

ELETRONICA LTDA - ME EXECUTADO: ELIAS NUNES DA CRUZ, 

VALDUCIRLENE DIVINA DIAS Vistos em correição, Junto novamente os 

comprovantes que acompanharam a decisão de ID 14924556, uma vez 

que a instabilidade do sistema PJE, não carregou tais documentos de 
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forma correta, impossibilitando que as partes tomem ciência do seu 

conteúdo. Por esta razão, reabro o prazo de 30 (trinta) dias para a parte 

exequente indique OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. E, ainda, 

concedo, novamente, o prazo de 15 (quinze) dias para o devedor, 

querendo, oferecer impugnação à penhora. Intime-se Primavera do 

Leste/MT, 20 de setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011297-17.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMATEL COMERCIAL ELETRONICA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO OAB - MT0016970A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDUCIRLENE DIVINA DIAS (EXECUTADO)

ELIAS NUNES DA CRUZ (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 EDITAL DE INTIMAÇÃO 

Prazo do Edital: 20 Dias PROCESSO n. 8011297-17.2013.8.11.0037 Valor 

da causa: $7,948.68 ESPÉCIE: [CHEQUE]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156) POLO ATIVO: Nome: PRIMATEL COMERCIAL ELETRONICA LTDA - 

ME Endereço: Rua FREDERICO JOSE TIMOTEO, 38, CENTRO LESTE, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 POLO PASSIVO: Nome: 

ELIAS NUNES DA CRUZ Endereço: Avenida BELO HORIZONTE, 791, 

CENTRO LESTE, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 Nome: 

VALDUCIRLENE DIVINA DIAS Endereço: Avenida BELO HORIZONTE, 791, 

CENTRO LESTE, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, ELIAS NUNES 

DA CRUZ, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, impugnar a 

penhora realizada, conforme id 15461616. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, SINARA SANTOS TERUYA LEAL, digitei. 

PRIMAVERA DO LESTE, 26 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000087-15.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADOMILDO PEREIRA DA CRUZ ABREU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O PROMOVENTE A SE MANIFESTAR SE HOUVE PAGAMENTO OU 

REQUERER O QUE DE DIREITO NO PRAZO DE CINCO DIAS SOB PENA DE 

ARQUIVAMENTO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006403-78.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO o promovido para que efetue o pagamento do valor remanescente 

conforme petição em anexo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-52.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, intimo as partes acerca do trânsito em 

julgado da sentença, bem como para requererem o que entenderem de 

direito, no prazo de quinze dias. Primavera do Leste, 26 de outubro de 

2018.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 114552 Nr: 5038-79.2012.811.0037

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁGUAS DE PRIMAVERA LTDA, GETÚLIO 

GONÇALVES VIANA, MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, MARIA 

DE FATIMA DO AMARAL DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO FERREIRA ALEGRIA - 

OAB:11098, MARCO ANTONIO DACORSO - OAB:154.132, 

PROCURADOR DO MUNICIPIO - FABRICIO LEITE CARNEIRO - 

OAB:21428-B

 1. Certifico que o valor bloqueado do réu, Getúlio Gonçalves Viana, 

consubstanciando-se na quantia de R$ 1.712,16 (um mil e setecentos e 

doze reais e dezesseis centavos), não foi vinculado a este processo, 

conforme demonstra o extrato anexo e a comunicação de Departamento 

de Depósitos Judiciais do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso (à fl. 

1.182), ressaltando-se, por oportuno, que a transferência do numerário 

respectivo bloqueado foi realizada para o Banco de Brasília S.A. e não 

para o Banco do Brasil S.A.2. Com o fim de viabilizar o integral 

cumprimento da decisão da fl. 1.230, impulsiono o processo para intimar a 

parte ré, Águas de Primavera S.A., a indicar o endereço para intimação do 

seu assistente técnico, Sr. Diego Rafael Dal Magro (brasileiro, engenheiro 

sanitarista, portador da cédula de identidade nº 930423 SEJUSP/MS e 

inscrito no CPF/MF sob o nº 016.666.481-24), preferencialmente que seja 

informado um endereço de “e-mail” ativo, para o fim de agilizar as 

comunicações.3. Certifico, diante da ausência de comprovação nos autos 

da intimação do assistente jurídico do Município de Primavera do Leste até 

06.12.2012, Dr. Jairo Funke, acerca da decisão proferida às fls. 666/667 e 

reiterada às fls. 1.073/1.076, assim como considerando que não consta 

assinatura desse nas petições juntadas quando da gestão pública 

posterior (porque aposto apenas o nome daquele), impulsiono o feito para 

expedir carta de intimação ao advogado mencionado, para os fins 

consignados nas decisões retroapontadas.4. (...).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 166583 Nr: 3473-41.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVOSTIAN REUTOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B

 JULGAR PROCEDENTE a denúncia constante nos autos, para CONDENAR 

o réu SAVOSTIAN REUTOW, brasileiro, casado, agricultor, portador da 

Cédula de Identidade (RG) 400.340 SSP/MS, inscrito no CPF/MF sob o n.º 

405.015.151-00, natural de Ponta Grosso/PR, nascido no dia 18/12/1967, 

filho de Polikarp Reutow e Wera Reutow, residente na Fazenda Faixa 

Verde, MT 130, Km 12, vira esquerda, mais 20 Km (depois da ponte rio das 

mortes), nesta cidade de Primavera do Leste, como incurso nas penas do 

art. 329, do Código Penal. A pena prevista para este crime é de 2 meses a 

2 anos de detenção e multa.Atento ao princípio constitucional da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036829/10/2018 Página 255 de 998



individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, 

destacam-se os péssimos antecedentes do réu encartados às pp. 90/91 e 

verso, razão pela qual fixo a pena-base em 4 meses de 

detenção.Aumento a pena em 2 meses, em decorrência da agravante da 

reincidência (art. 61, I do CP), uma vez que o réu fora condenado a 1 ano 

de detenção, pela prática do delito previsto no art. 12, caput, da Lei 

10.826/03, em 15/09/2016 (Autos n.º 7331-22.2012, Código 116682, 1ª 

Vara), conforme consulta realizada ao Sistema Apollo.Inexistentes 

circunstâncias atenuantes.Assim, perfaz o total de 6 meses de 

detenção.Fixo o regime semi-aberto para início do cumprimento da pena, 

por ser o réu reincidente e possuir péssimos antecedentes, e a 

condenação é inferior a 4 anos, nos termos do art. 33, § 3º do Código 

Penal.Deixo de susbstituir a pena privativa de liberdade por restritivas de 

direito, por ser o réu reincidente em crime doloso e seus antecedentes não 

indicarem que a substituição seja suficiente, em consonância com o art. 

44, II e III do Código Penal.Condeno, ainda, o acusado, ao pagamento de 10 

dias-multa, em observância às mesmas circunstâncias do art. 59 do CP, 

fixando o valor da multa em um trigésimo do salário mínimo, considerando 

sua condição econômica (Código Penal, art. 49), bem como ao pagamento 

das custas e despesas processuais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 64699 Nr: 4416-05.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO FACCHINETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELA POSSER - OAB:MT 

9509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NERI PAULO ZANETTE - 

OAB:10310/MT

 Vistos em Correição.

Considerando que compete ao Magistrado tentar, a qualquer tempo, 

conciliar as partes, consoante art. 139, inciso V, do CPC/2015, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 26 de novembro de 2018, 

às 14:00 horas, a ser realizada no Gabinete da 5ª Vara da Comarca de 

Primavera do Leste/MT.

Intimem-se as partes Fernando Facchinetto (exequente) e Roberto Carlos 

Vieira e Silvia Dias Coutinho Vieira (executados), bem como os terceiros 

interessados Aldemir Paulo dos Reis e Cleuza Amorim dos Reis, nos 

endereços indicados nos autos.

 Cumpra-se com urgência em razão da proximidade da audiência.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000888-62.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VELTON BEZERRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000888-62.2017.8.11.0037. REQUERENTE: VELTON BEZERRA COSTA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos, Recebo o recurso inominado da parte autora, visto que tempestivo, 

já que apresentado em prazo inferior a 10 dias da própria prolação da 

sentença de mérito. Considerando as contrarrazões já apresentadas, 

subam os Autos para apreciação da Turma Recursa. Antes, porém, da 

remessa, expeça-se alvará ao credor, do valor incontroverso depositado 

a título de pagamento (R$ 4.000,00), com acréscimos, com as cautelas 

pertinentes. PRIMAVERA DO LESTE, 26 de outubro de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010930-22.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVERSON OLIVEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0013743A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S 

(ADVOGADO(A))

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010930-22.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: EVERSON OLIVEIRA DA SILVA 

EXECUTADO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos, em correição. 

Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de sentença na qual houve o 

adimplemento da obrigação, conforme eventos dos autos, em especial a 

penhora mediante bloqueio bacenjud no valor de R$ 6.958,19 (...), o qual 

foi depositado em conta judicial única do TJMT. A devedora, intimada, não 

impugnou a penhora, conforme certificado nos autos e/ou manifestou 

concordância com o bloqueio a título de pagamento. O credor indicou 

dados para a emissão do alvará. Desta forma, a extinção do presente feito 

e o seu consequente arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que 

determina o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que 

de rigor se impõe. Em consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na 

forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de 

imediato o alvará ao credor, devendo ser observado, em caso de 

liberação a advogado (a), se o mesmo (a) detém procuração com poderes 

para receber valores e dar quitação. Sem custas. Publicada e Registrada 

no Sistema PJE. Intimem-se. Após liberado o alvará e transitada esta em 

julgado, dê-se baixa e arquive-se o presente feito, observadas as 

formalidades legais. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 26 de outubro de 

2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011700-49.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE ROSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PRIMAVERA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011700-49.2014.8.11.0037. REQUERENTE: DORALICE ROSA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: AGUAS DE PRIMAVERA S.A. Vistos, em correição. 

Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de sentença na qual houve o 

adimplemento da obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 

5.308,63 (...) a titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial 

única do TJMT. Desta forma, a extinção do presente feito e o seu 

consequente arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que 

determina o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que 

de rigor se impõe. Em consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na 

forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de 

imediato o (s) alvará (s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme 

requerido (desde que este tenha procuração com poderes especiais para 

receber e dar quitação). Defiro o prazo de 30 dias para que a Defensoria 

Pública indique os dados de conta bancária do credor para a expedição do 

alvará. Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. 

Após o trânsito em julgado e liberado o valor ao credor, dê-se baixa nos 

autos. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 26 de outubro de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011560-49.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO NAUFAL BOSSONARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEO NUNES OAB - MT0005999A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ANTUNES SANTOS OAB - MG0139963A (ADVOGADO(A))

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011560-49.2013.8.11.0037. REQUERENTE: FABRICIO NAUFAL 

BOSSONARO REQUERIDO: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA 

Vistos, em correição. Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de 

sentença na qual houve o adimplemento da obrigação, mediante depósito 

voluntário do valor de R$ 1.130,18 (...) a titulo de pagamento do saldo 

devedor remanescente, o qual foi depositado em conta judicial única do 

TJMT. Desta forma, a extinção do presente feito e o seu consequente 

arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o (s) alvará 

(s) ao credor, na conta indicada. Sem custas. Publicada e Registrada no 

Sistema PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado e liberado o valor ao 

credor, dê-se baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 26 de 

outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010133-12.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GRACILIA BORGES DE ARAUJO DA LUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HSBC S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010133-12.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: GRACILIA BORGES DE 

ARAUJO DA LUZ EXECUTADO: BANCO HSBC S/A Vistos, em correição. 

Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de sentença na qual houve o 

adimplemento da obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 

3.111,46 (...) a titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial 

única do TJMT. Desta forma, a extinção do presente feito e o seu 

consequente arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que 

determina o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que 

de rigor se impõe. Em consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na 

forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de 

imediato o (s) alvará (s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme 

requerido (desde que este tenha procuração com poderes especiais para 

receber e dar quitação). Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema 

PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado e liberado o valor ao credor, 

dê-se baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 26 de outubro 

de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010380-61.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO JOSE NICOLINO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAT CELULAR S A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON OAB - RS56214 

(ADVOGADO(A))

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS0084740-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010380-61.2014.8.11.0037. REQUERENTE: MAURICIO JOSE NICOLINO - 

ME REQUERIDO: TELEMAT CELULAR S A Vistos, em correição. Trata-se 

de Ação de Execução/cumprimento de sentença na qual houve o 

adimplemento da obrigação, conforme eventos dos autos, em especial a 

penhora mediante bloqueio bacenjud no valor de R$ 1.830,13 (...), o qual 

foi depositado em conta judicial única do TJMT. A devedora, intimada, não 

impugnou o acréscimo de 10% a título de multa e anuiu com a liberação ao 

credor do valor de R$ 1.663,76 (...), pugnando pela devolução do saldo 

remanescente, indicando, inclusive, os dados bancários para a devolução 

do valor (id. 15507691). O credor concordou com o pleito da executada. 

Desta forma, a extinção do presente feito e o seu consequente 

arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o alvará ao 

credor, do valor de R$ 1.663,76 (...) com acréscimos, devendo ser 

observado, em caso de liberação a advogado (a), se o mesmo (a) detém 

procuração com poderes para receber valores e dar quitação. 

DEVOLVA-SE à executada Telemat Celular o saldo remanescente, com 

acréscimos, conforme dados indicados na petição id. 15507691. Sem 

custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após liberado 

o alvará e transitada esta em julgado, dê-se baixa e arquive-se o presente 

feito, observadas as formalidades legais. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 26 de outubro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000696-66.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN LUIS GOMES MENDONCA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA OAB - MT0020683A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PRIMAVERA S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000696-66.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: RENAN LUIS GOMES 

MENDONCA EXECUTADO: AGUAS DE PRIMAVERA S.A. Vistos, em 

correição. Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de sentença na 

qual houve o adimplemento da obrigação, mediante depósito voluntário do 

valor de R$ 11.921,15 (...) a titulo de pagamento, o qual foi depositado em 

conta judicial única do TJMT. Desta forma, a extinção do presente feito e o 

seu consequente arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que 

determina o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que 

de rigor se impõe. Em consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na 

forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de 

imediato o (s) alvará (s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme 

requerido (desde que este tenha procuração com poderes especiais para 

receber e dar quitação). Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema 

PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado e liberado o valor ao credor, 

dê-se baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 26 de outubro 

de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011186-28.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011186-28.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: JOAO PEREIRA DA SILVA 

EXECUTADO: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO 

PAULO S.A. Vistos, em correição. Trata-se de Ação de 

Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 9.325,92 (...) a 

titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. 

Desta forma, a extinção do presente feito e o seu consequente 

arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o (s) alvará 

(s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este 

tenha procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado e liberado o valor ao credor, dê-se baixa nos autos. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 26 de outubro de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011925-98.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BRUNO CAMARGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER OAB - MT0013170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011925-98.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: FRANCISCO BRUNO 

CAMARGO EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, em correição. Trata-se de Ação de 

Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 7.838,96 (...) a 

titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. 

Desta forma, a extinção do presente feito e o seu consequente 

arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o (s) alvará 

(s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este 

tenha procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado e liberado o valor ao credor, dê-se baixa nos autos. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 26 de outubro de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003523-16.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON MACCARINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA NARA VISSOTTO MACCARINI OAB - MT13614-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003523-16.2017.8.11.0037. REQUERENTE: CLEITON MACCARINI 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, em correição. Trata-se de 

Ação de Execução/cumprimento de sentença na qual houve o 

adimplemento da obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 

4.338,38 (...) a titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial 

única do TJMT. Desta forma, a extinção do presente feito e o seu 

consequente arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que 

determina o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que 

de rigor se impõe. Em consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na 

forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de 

imediato o (s) alvará (s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme 

requerido (desde que este tenha procuração com poderes especiais para 

receber e dar quitação). Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema 

PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado e liberado o valor ao credor, 

dê-se baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 26 de outubro 

de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000205-25.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MARIA OLIVEIRA MACHADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000205-25.2017.8.11.0037. REQUERIDO: EDNA MARIA OLIVEIRA 

MACHADO REQUERENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, em correição. Trata-se de Ação de 

Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 7.838,96 (...) a 

titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. 

Desta forma, a extinção do presente feito e o seu consequente 

arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o (s) alvará 

(s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este 

tenha procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado e liberado o valor ao credor, dê-se baixa nos autos. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 26 de outubro de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005749-91.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO MATIAS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005749-91.2017.8.11.0037. REQUERENTE: CICERO MATIAS FERREIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, em correição. Trata-se de Ação de 
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Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 3.000,00 (...) a 

titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. 

Desta forma, a extinção do presente feito e o seu consequente 

arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o (s) alvará 

(s) ao credor, ficando autorizada a expedição em favor de sua irmã, 

conforme indicado na certidão de comparecimento id. 16104910, 

considerando que o reclamante disse afirmou não possuir conta bancária. 

Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado e liberado o valor ao credor, dê-se baixa nos autos. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 26 de outubro de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006167-29.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JANIO DA SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1006167-29.2017.8.11.0037. REQUERENTE: FRANCISCO JANIO DA SILVA 

SOUSA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, em correição. 

Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de sentença na qual houve o 

adimplemento da obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 

5.042,74 (...) a titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial 

única do TJMT. Desta forma, a extinção do presente feito e o seu 

consequente arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que 

determina o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que 

de rigor se impõe. Em consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na 

forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de 

imediato o (s) alvará (s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme 

requerido (desde que este tenha procuração com poderes especiais para 

receber e dar quitação). Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema 

PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado e liberado o valor ao credor, 

dê-se baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 26 de outubro 

de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011038-17.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE GAUDENCO DA MATA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PRIMAVERA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011038-17.2016.8.11.0037. REQUERENTE: LUCILENE GAUDENCO DA 

MATA REQUERIDO: AGUAS DE PRIMAVERA S.A. Vistos, em correição. 

Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de sentença na qual houve o 

adimplemento da obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 

5.297,67 (...) a titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial 

única do TJMT. Desta forma, a extinção do presente feito e o seu 

consequente arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que 

determina o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que 

de rigor se impõe. Em consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na 

forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de 

imediato o (s) alvará (s) ao credor, na conta indicada, bem como os 

honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública, na conta 

indicada. Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. 

Após o trânsito em julgado e liberado o valor ao credor, dê-se baixa nos 

autos. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 26 de outubro de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004069-37.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA DREMAR LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA POZZER ROTILI OAB - MT14441/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEYLLY EMANUELLY LOPES PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004069-37.2018.8.11.0037. REQUERENTE: OTICA DREMAR LTDA - ME 

REQUERIDO: HEYLLY EMANUELLY LOPES PEREIRA Vistos em Correição, 

HOMOLOGO, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo celebrado entre Otica Dremar LTDA e Heylly Emanuelly Lopes 

Pereira, noticiado nos autos(id. n°15820127). Em consequência, julgo 

extinto o presente processo em conformidade com o art. 487, III, alínea “b”, 

do CPC/2015. Proceda-se o cancelamento da audiência de conciliação 

designada para o dia 30/10/2018, às 15:00 horas. Publicado e registrado 

no Sistema PJE. Proceda-se com o encerramento dos autos no Sistema 

PJE. Primavera do Leste – MT, 26 de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 212624 Nr: 5300-19.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS MIRANDA DA SILVA, FERNANDA 

MARTINY DA SILVA, VONEI RODRIGUES CASTRO, ALEXSANDER 

SILVEIRA NETO, MARCELO DOS SANTOS CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEIR ALEXSANDER FRODER - 

OAB:6966/MT, FABIANO DALLOCA DE PAULA - OAB:MT 20075/O, 

JOÃO BATISTA CAMARGO DA SILVA - OAB:MT 19.307, Luis Gustavo 

Fernanades - OAB:OAB-MT 14.916-B

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCOS MIRANDA DA SILVA, Cpf: 

05054700129, Rg: 2472902-7, Filiação: Itamiro Miranda da Silva e Divina 

Ribeiro da Silva, data de nascimento: 30/05/1991, brasileiro(a), natural de 

Rio Branco-AC, convivente, vaqueiro, Telefone 65-99904-5383. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Pelo exposto, o Ministério Público de Mato Grosso 

Denúncia a Vossa Excelência os 1º Denunciado-Marcos Miranda da Silva, 

3º denunciado Volnei Rodrigues Castro 4º denunciado- Alexsander 

Silveira Neto, 5º Denunciado- Marcelo dos Santos Chaves como incurso 

nas penas do art. 2º, da Lei 12.850/2013, requerendo seja recebida e 

instaurada a competente Ação Penal, citando os denunciados, para se 

verem processados, sob pena de revelia e suspensão do processo e 

prazo prescricioanall, ouvindo-se oportunamente, as testemunhas.

Despacho: Autos código 212624Vistos.Cuida-se de pedido de revogação 

de prisão preventiva c/c aplicação de medidas cautelares diversas 

formulado em favor do autuado ALEXSANDER SILVEIRA NETO, preso 

preventivamente por suposta infringência do disposto no art. 12, da Lei 

12.850/2013.É o breve relato. Decido.Quanto à suposta ausência dos 
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requisitos do art. 312 do CPP, ressalto que a prisão preventiva, está 

sujeita à cláusula rebus sic stantibus, de forma que a decisão que a 

decretou não é imutável, mas condicionada à situação fática que a 

ensejou em um primeiro momento.De igual forma, o artigo 316 do CPP, que 

preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do 

processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo 

decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.No presente caso, 

conforme se verifica na decisão de fls. 255/262, a prisão preventiva do 

requerente fora decretada como forma de garantia da ordem pública, ante 

a inexistência de fortes indícios de eu o mesmo é responsável pelo 

comércio ilegal de drogas na região, e faccionado ao comando vermelho, 

organização criminosa que vem se expandindo drasticamente em nossa 

cidade.A meu ver, desde então, não houve modificação da situação apta a 

ensejar o deferimento do pedido ora formulado, devendo este ser 

indeferido.Ademais, eventuais circunstâncias favoráveis, primariedade, 

bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito não obstam a 

manutenção da prisão, se presentes os requisitos da segregação 

cautelar. Nesse aspecto, a recente decisão do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso:“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE 

MENORES (ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006) – PRISÃO EM FLAGRANTE 

CONVERTIDA EM PREVENTIVA –– ENVOLVIMENTO DO PRÓPRIO FILHO, 

MENOR DE IDADE, NA PRÁTICA CRIMINOSA – CONDIÇÕES PESSOAIS 

FAVORÁVEIS QUE, POR SI SÓS, NÃO ENSEJAM A LIBERDADE 

ALMEJADA – PRISÃO CAUTELAR QUE NÃO SE CONFUNDE COM 

SANÇÃO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. 

ORDEM DENEGADA. A via estreita do habeas corpus é inviável para 

discutir tese de negativa de autoria, pois exige uma análise mais 

aprofundada do conjunto fático-probatório, cabível na ação penal em 

trâmite no Juízo de origem, com respeito ao devido processo legal, em 

seus corolários do contraditório e da ampla defesa.A prisão preventiva 

está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, de modo que não advindo 

alteração no quadro fático que a ensejou em um primeiro momento, 

incabível a revogação da medida cautelar extrema, nos termos do art. 316 

do CPP. Na hipótese, é imperativa a manutenção da prisão preventiva para 

a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do crime, eis 

que se trata de crime de tráfico de drogas, praticado dentro da residência, 

com o envolvimento do próprio filho menor de idade, além de haver 

notícias, nos autos, de que a prática ilícita perdura por anos. Nessa toada, 

os eventuais predicados favoráveis, como primariedade, bons 

antecedentes, residência fixa e outros, por si sós, não ensejam a 

concessão da liberdade provisória, quando devidamente demonstrada a 

imprescindibilidade da custódia cautelar, ante a presença dos requisitos 

autorizadores previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo 

Penal. (HC 251/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 12/02/2016).Consigno 

ainda, que o presente caso não comporta a aplicação de outras medidas 

cautelares diversas da prisão, sobretudo monitoramento eletrônico, pois 

há fortes evidencias de que o mesmo volte a praticar crimes.Com efeito, 

não havendo qualquer alteração na situação fática outrora ensejadora da 

prisão cautelar do autuado, a manutenção de sua prisão preventiva é 

medida de rigor.Por estes argumentos, nesse momento processual 

mantenho a prisão preventiva do autuado Alexsander Silveira Neto e, em 

consequência, indefiro as pretensões formuladas.Cite-se o acusado 

Marcos Miranda da Silva, por edital, com prazo de 15 dias, nos termos do 

art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 365, do mesmo 

diploma legal, para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 

dias (CPP, art. 396, caput).Não apresentada a resposta no prazo legal, o 

que deverá ser certificado, tornem os autos conclusos.Intimem-se e se 

Cumpra.Primavera do Leste, 19 de outubro de 2018. ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 25 de outubro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 176604 Nr: 8840-46.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CASSIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO STEFANO 

MAZZUTTI - OAB:16.003, MANOEL MAZZUTTI NETO - OAB:16.647

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça, intimo o advogado do acusado 

para apresentar no prazo de 10 (dez) dias e nos termos do artigo 396, do 

Código de Processo Penal, resposta a acusação.

Primavera do Leste-MT, 25 de outubro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21.442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 214870 Nr: 6494-54.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL-CE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARBAS SOUSA DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MARDUQUE SILVA 

DUARTE - OAB:OAB 25704/CE, PEDRO DIOGO DUARTE MAIA - OAB: 

OAB 35636/CE

 Código 214870

Vistos, etc.

1. Designo o dia 12/11/2018 às 14:50 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 20 de setembro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 176604 Nr: 8840-46.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CASSIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO STEFANO 

MAZZUTTI - OAB:16.003, MANOEL MAZZUTTI NETO - OAB:16.647

 Código 176604

Vistos.

1. Recebo a denúncia em desfavor de Paulo Cassiano, dando-o como 

incurso nos artigos nela mencionados.

2. Cite-se o acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 dias (CPP, art. 396, caput).

3. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, 

art.396-A).

4. Não apresenta a resposta, no prazo legal, desde já, nomeio o Defensor 

Público, para oferecê-la em até 10 dias (CPP, art. 396-A, paragrafo 

segundo).

5. Após, venham conclusos para os fins do art. 397 ou 399 do CPP.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 13 de agosto de 2018.

 ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 201144 Nr: 8956-18.2017.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS FARIAS QUEIROZ, JOSE LUIZ 

PEREIRA DA CRUZ, FLAVIO ALVES DE LIMA, JOEL DA SILVA CORDEIRO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APOENO HENRIQUE SILVA 

SOARES - OAB:MT 19.480, DANIEL DE FRANÇA TAVARES - OAB:MT 

20490, MARCELO ALVES CAMPOS - OAB:MT 14762, RAFAEL 

CARDOSO DE MORAES - OAB:15294, VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA 

SILVA - OAB:MT. 9331

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 162, § 4° do Código de Processo Civil, artigo 3° do 

Código de Processo Penal, provimento 52-2007-Corregedoria Geral de 

Justiça, certifico que o recurso interposto f. 395, é tempestivo, assim, 

visando preservar o princípio constitucional da eficiência, encaminho 

estes autos ao Recorrente para apresentar razões de apelação e 

posteriormente ao recorrido para contrarrazões, para, no prazo de 08 

(oito) dias, apresentarem, nos termos do artigo 600, do Código de 

Processo Penal, as referidas peças processuais, após, à conclusão para 

despacho único de recebimento e remessa ao Tribunal de Justiça, se for o 

caso.

Primavera do Leste-MT, 26 de outubro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 116082 Nr: 6697-26.2012.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMIR TORENTINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Diego Souza Timotheo 

de Almeida - OAB:OAB-MT 12.025

 Autos código 116082

Vistos.

1. Diante do julgamento proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça às fls. 

211/213, intime-se o acusado Samir Torentino da Silva, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, constituir procurador nos autos para apresentação de 

memoriais finais.

2. Decorrido o prazo supra, certifique-se e desde já, nomeio a Defensoria 

Pública para que prossiga na sua defesa.

3. Apresentados os memorias finais, tornem conclusos para sentença.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 10 de outubro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 201873 Nr: 79-55.2018.811.0037

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: F. R. TRANSPORTES EIRELI ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO PASSADORE - 

OAB:MT/3008-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 201873

Vistos, etc.

1. Em razão do teor da sentença de mérito proferida nos autos cód. 

201144, determinado o perdimento do bem pretendido, o presente feito 

perdeu seu objeto.

2. Sem mais, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 19 de setembro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 215305 Nr: 6685-02.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARISSA GOMES DA COSTA VIEIRA, 

ANDRESSA REZENDE, LAYS RESENDE SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO DALLOCA DE 

PAULA - OAB:MT 20075/O

 Código 215305

Vistos, etc.

1. Ciente da interposição do Habeas Corpus de n. 

1012133-50.50.2018.8.11.0000.

2. Presto, nesta data, as informações requisitadas.

 3. Desde já, não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo 

audiência de instrução para 07.12.2018 às 16:30 horas, onde serão 

ouvidos o(a) ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) 

acusado(a).Intimem-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 187387 Nr: 2672-91.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETRONILIO ANTÔNIO DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 C E R T I D Ã O

O GESTOR JUDICIÁRIO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

CERTIFICO, que o assistente de acusação devidamente intimado conforme 

publicação no DJE, deixou escoar o prazo e não apresentou memoriais 

escritos.

Primavera do Leste-MT, 26 de outubro de 2017.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 187387 Nr: 2672-91.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETRONILIO ANTÔNIO DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007, intimo o advogado do acusado para apresentar no prazo de 05 

(cinco) dias, memoriais escritos, nos termos do artigo 403, § 3° do Código 

de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 26 de outubro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 212476 Nr: 5239-61.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA CAMARGO 

DA SILVA - OAB:MT 19.307

 Autos código 212476

Não verificados as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 05/12/2018 às 16h00min, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.
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ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 216491 Nr: 7196-97.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZÉIAS DE SOUZA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATALIA FERNANDES 

VERONEZE - OAB:13809

 Código 216491

Vistos, etc.

1. Designo o dia 10/12/2018 às 14h40min, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 216524 Nr: 7212-51.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT, A JUSTIÇA 

PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORCELINA MARIA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON LOPES DA SILVA 

- OAB:MT 23.775/O

 Código 216524

Vistos, etc.

1. Designo o dia 10/12/2018 às 14h45min, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 216583 Nr: 7233-27.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE ALVES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI SILVÉRIO 

PEREIRA - OAB:11230-A/MT

 Código 216583

Vistos, etc.

1. Designo o dia 10/12/2018 às 15h05min, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 216798 Nr: 7326-87.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO NUNES OURIVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFFONSO FLORES 

SCHENDROSKI - OAB:21.669-0/MT

 Código 216798

Vistos, etc.

1. Designo o dia 10/12/2018 às 14h35min, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 216803 Nr: 7329-42.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHON LENNON ALVES DE OLIVEIRA, 

WALKCEMULLER MAXWEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT

 Código 216803

Vistos, etc.

1. Designo o dia 10/12/2018 às 14h25min, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 216831 Nr: 7347-63.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anielli Candido Graeff - 

OAB:OAB-PR 75037

 Código 216831

Vistos, etc.

1. Designo o dia 10/12/2018 às 14h30min, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 212728 Nr: 5354-82.2018.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS MIRANDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DE FRANÇA TAVARES 

- OAB:MT 20490

 Assim, rejeito a preliminar suscitada pelo acusado em sua defesa 

prévia.Desde já, não verificados as hipóteses do art. 397 do CPP, designo 

audiência de instrução para 14/11/2018 as 17h30min, onde serão ouvidos 

o(a) ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) 

acusado(a).Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 25 de outubro de 

2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 33047 Nr: 1253-56.2005.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORIVAL FAGUNDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCILENE MARIA OLIVEIRA - 

OAB:5296/MT

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para condenar o réu LORIVAL 

FAGUNDES DA SILVA devidamente qualificado nos autos, às penas do 

art. 159, caput, do Código Penal.A pena prevista para este crime é de oito 

a quinze anos de reclusão.(...) O motivo do crime é inerente ao tipo penal, 

consistindo na busca de proveito econômico indevido. As circunstâncias 

do crime são de grande reprovação, pois não bastasse o réu sequestrar a 

vítima, este a deixou amarrada em uma árvore, dentro de uma mata a céu 

aberto, entregando-a a sorte de todos os riscos, colocando sua vida em 

eminente perigo, ao passo que esta permaneceu amarrada à mercê de 

inúmeras adversidades naturais caso ali permanecesse imobilizada, sem 
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condições de se defender, o que não ocorreu graças à sua perspicácia 

em conseguir se soltar das amarras e procurar ajuda; outro fator que 

pondero negativo nesta circunstância é o alto valor de resgate pedido pelo 

acusado, a saber, R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia em dinheiro de 

difícil disponibilidade imediata. As consequências não são graves, porque 

todo o objeto do crime foi apreendido e incinerado. Não há que se falar do 

comportamento da vítima. Por estas razões, fixo a pena base em 08 anos 

e 06 meses de reclusão.2ª FASEAtenuo a pena em 06 meses em 

decorrência da confissão espontânea do réu.3ª FASENão há causas de 

aumento ou diminuição de pena a serem valoradas.Assim, perfaz o total 

de 8 anos de reclusão, pena esta que torno definitiva.Fixo o regime 

semiaberto para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 

2º, “b” do Código Penal.Incabível à substituição da pena privativa de 

liberdade por restritiva de direitos, diante do quanto disposto no art. 44, I, 

do Código Penal.Deixo de condenar o réu à pena de multa, pagamento das 

custas e despesas processuais, por ser pobre na forma da lei.P. R. I. 

C.Transitada em julgado, expeçam-se as comunicações pertinentes e a 

guia de execução penal, e se arquivem os autos, com as baixas 

necessárias.Primavera do Leste, 26 de setembro de 2018. ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 212391 Nr: 5182-43.2018.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SOBRINHO CASTANON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES 

DE MELLO GONÇALVES - OAB:OAB/MT8.798-A

 Autos código 212391

1. Proceda-se ao cálculo de liquidação das penas restritivas de direitos em 

horas, observando-se a detração penal (art. 42 do CP), cientificando-se 

as partes.

2. Desde já, designo audiência admonitória para 15.02.2019, às 13:10 

horas.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 26 de outubro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 213837 Nr: 5864-95.2018.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 Autos código 213837

1. Proceda-se ao cálculo de liquidação das penas restritivas de direitos em 

horas, observando-se a detração penal (art. 42 do CP), cientificando-se 

as partes.

2. Desde já, designo audiência admonitória para 15/02/2018 às 13:50 

horas.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 26 de outubro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 216848 Nr: 5823-04.2017.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILUCIA ESPIRITO SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELINTON JOSÉ SERPA GIL - 

OAB:OAB/MT 4.812

 Autos código 216848

1. Proceda-se ao cálculo de liquidação das penas restritivas de direitos em 

horas, observando-se a detração penal (art. 42 do CP), cientificando-se 

as partes.

2. Desde já, designo audiência admonitória para 15/02/2019, às 15:40 

horas.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 26 de outubro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 121199 Nr: 8998-77.2011.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉRICK CÉSAR GONÇALVES, VONEI 

RODRIGUES CASTRO, DIOGO CÂNDIDO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 3ª Defensoria Pública 

Estadual em Primavera do Leste-MT - OAB:, ANA CAROLINA 

BADAN RODRIGUES AGUILAR - OAB:OAB/MT 15851

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido para condenar ÉRICK CÉSAR 

GONÇALVES, VONEI RODRIGUES CASTRO e DIOGO CANDIDO AMARAL, 

todos qualificados nos autos, às penas do artigo 16, parágrafo único, 

inciso IV da Lei 10.826/03.Passo à dosimetria da pena.ÉRICK CÉSAR 

GONÇALVES As penas previstas para este crime são de reclusão, de 3 a 

6 anos, e multa.

Comarca de Sorriso

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 82/2018-SOR

O EXMO. SR. DR. ANDERSON CANDIOTTO – MM. JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

 RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar, a partir da publicação, a Sra. THAIS GIANOTTO 

ROSSATO, matrícula 23300, do cargo em comissão de Assessora de 

Gabinete I, do Gabinete da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso.

Art. 2º - Nomear a Sra. THAIS GIANOTTO ROSSATO, para exercer o 

cargo em comissão de Assessora de Gabinete I, do Gabinete da Vara 

Especializada dos Juizados Especiais da Comarca de Sorriso , a partir da 

assinatura do Termo Posse e Exercício, que deverá ser editado e 

assinado após a publicação deste.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 26 de outubro de 2018.

Anderson Candiotto

Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA N.º 81/2018-SOR

O EXMO. SR. DR. ANDERSON CANDIOTTO – MM. JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

 RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar, a partir da publicação, a Sra. IONARA PASQUALOTO 

DA SILVA, matrícula 12626, do cargo em comissão de Assessora de 

Gabinete II, do Gabinete da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso.

 Art. 2º - Nomear a Sra. IONARA PASQUALOTO DA SILVA, para exercer 

o cargo em comissão de Assessora de Gabinete II, do Gabinete da Vara 

Especializada dos Juizados Especiais da Comarca de Sorriso, a partir da 

assinatura do Termo Posse e Exercício, que deverá ser editado e 

assinado após a publicação deste.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 26 de outubro de 2018.

Anderson Candiotto

Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA N.º 80/2018-SOR

O EXMO. SR. DR. ANDERSON CANDIOTTO – MM. JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

 RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar, a partir da publicação, a Sra. BRUNNA GUSATTI, 

matrícula 31038, do cargo em comissão de Assessora de Gabinete I, do 
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Gabinete da Vara Especializada dos Juizados Especiais da Comarca de 

Sorriso.

Art. 2º - Nomear a Sra. BRUNNA GUSATTI, para exercer o cargo em 

comissão de Assessora de Gabinete I, do Gabinete da 4ª Vara Cível da 

Comarca de Sorriso , a partir da assinatura do Termo Posse e Exercício, 

que deverá ser editado e assinado após a publicação deste.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 26 de outubro de 2018.

Anderson Candiotto

Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA N.º 79/2018-SOR

O EXMO. SR. DR. ANDERSON CANDIOTTO – MM. JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

 RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar, a partir da publicação, o Sr. DENNIS HENRIQUE 

GRETTER LIMA GATTO, matrícula 32947, do cargo em comissão de 

Assessor de Gabinete II, do Gabinete da Vara Especializada dos Juizados 

Especiais da Comarca de Sorriso.

Art. 2º - Nomear o Sr. DENNIS HENRIQUE GRETTER LIMA GATTO, para 

exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete II, do Gabinete da 

4ª Vara Cível da Coma rca de Sorriso, a partir da assinatura do Termo 

Posse e Exercício, que deverá ser editado e assinado após a publicação 

deste.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 26 de outubro de 2018.

Anderson Candiotto

Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA N.º 84/2018-SOR

 O EXMO. SR. DR. ANDERSON CANDIOTTO – MM. JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E

Considerando o disposto na Instrução Normativa n.º 2/2015-PRES, de 

02/03/2015, que regulamenta os critérios para substituição de cargo em 

comissão e de função de confiança no Poder Judiciário de Mato Grosso.

Considerando que a servidora Mirela Cristina Pavani Lupion Gianetti, 

matrícula 9041, Gestora Judiciária da Secretaria da 1ª Vara Cível, 

usufruirá 10 (dez) dias de férias referentes ao exercício de 2018, no 

período de 10/12/2018 a 19/12/2018.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Marciléia Capitanio Muller de Souza 

(matrícula 11470) – Analista Judiciária, para exercer a função de Gestora 

Judiciária da Secretaria da 1ª Vara Cível, no período de 10/12/2018 a 

19/12/2018, durante as férias da titular.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Sorriso/MT, 26 de outubro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA N.º 83/2018-SOR

 O EXMO. SR. DR. ANDERSON CANDIOTTO – MM. JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E

Considerando o disposto na Instrução Normativa n.º 2/2015-PRES, de 

02/03/2015, que regulamenta os critérios para substituição de cargo em 

comissão e de função de confiança no Poder Judiciário de Mato Grosso.

Considerando que o servidor Edemar Antônio Bier, matrícula 13541, 

Gestor Administrativo 3 da Comarca de Sorriso, usufruirá 10 (dez) dias de 

férias referentes ao exercício de 2018, no período de 21/11/18 a 

30/11/2018.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor Wanderley Joaquim de Barros (matrícula 

12475) – Técnico Judiciário, para exercer a função de Gestor 

Administrativo 3 Substituto da Comarca de Sorriso, no período de 

21/11/2018 a 30/11/2018, durante as férias do titular.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Sorriso/MT, 26 de outubro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006170-38.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

I. O. D. M. (REQUERENTE)

M. P. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. A. B. D. L. (REQUERIDO)

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO DA COMARCA 

DE /MT. PROCESSO: AUTUAÇÃO: [MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, ISTEFANE OVIDIO DE MORAES] x [FABIANO 

ALEXANDRE BADO DE LIMA] ASSUNTO: [Intimação (11782)] 

PETICIONANTE: MARIA APARECIDA BIER ENGEL CARTA PRECATÓRIA 

CÍVEL DO(S) FATOS(S) DO(S) FUNDAMENTO(S) DO(S) PEDIDO(S) , 

2018-10-19, 16:50:52 MARIA APARECIDA BIER ENGEL

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006247-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITA ARCADIA DE JESUS TIMOTEO OAB - MS13092 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. D. A. (REQUERIDO)

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO DA COMARCA 

DE /MT. PROCESSO: AUTUAÇÃO: [SANDRA DA SILVA ARRUDA] x 

[ANTONIO PIRES DE ARRUDA] ASSUNTO: [Citação (11783)] 

PETICIONANTE: MARIA APARECIDA BIER ENGEL CARTA PRECATÓRIA 

CÍVEL DO(S) FATOS(S) DO(S) FUNDAMENTO(S) DO(S) PEDIDO(S) , 

2018-10-24, 14:21:31 MARIA APARECIDA BIER ENGEL

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006066-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIRAN LEAO DUARTE OAB - CE0010422A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIMAR CEZAR BETT (REQUERIDO)

 

1006066-46.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 26 de outubro de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006194-66.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS SIQUEIRA CARVALHO (REQUERIDO)

 

1006194-66.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 
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(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 26 de outubro de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006223-19.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB - MT4677/O 

(ADVOGADO(A))

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GASPAR BESBATTI DE MELLO (REQUERIDO)

GASPAR BESBATTI DE MELLO - ME (REQUERIDO)

SONIA APARECIDA MOREIRA (REQUERIDO)

 

1006223-19.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 26 de outubro de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006242-25.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA OAB - 

MT9456/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANE BORTOLUZZI PIZZOLATO (REQUERIDO)

 

1006242-25.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 26 de outubro de 2018.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 59208 Nr: 2507-79.2010.811.0040

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE 

ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELPIDIO DAROIT, IVONE BEDIN DAROIT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO CESAR FERNANDES - 

OAB:11801/MT, ELISIANE BOTTEGA - OAB:8927-E, FABRICIO TORBAY 

GORAYEB - OAB:6351/MT, FERNANDO TORBAY GORAYEB - 

OAB:7361/MT, PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES - 

OAB:OAB/SP 98709, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - OAB:3844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON CARLOTT - 

OAB:6679-B/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a(s) 

parte(s) REQUERENTE e REQUERIDA, para no prazo legal, manifestar-se 

acerca do Laudo Pericial Complementar de fl(s). 525/534.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 87923 Nr: 7449-23.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA ROVARIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON LIR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - 

OAB:14595-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 7449-23.2011.811.0040 – Código: 87923.

 Vistos etc.

 Ante a inércia do executado e, considerando que a penhora online atende 

à ordem de preferência dos bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do 

Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de bloqueio de valores junto ao 

BACENJUD e, ato contínuo, PROCEDO à operação necessária, conforme 

se verifica dos extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE a parte executada para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto 

no §3º, do artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Sem prejuízo, DEFIRO o pedido de requisição de informações à receita 

federal, razão pela qual, PROCEDO, neste ato, consulta via sistema 

INFOJUD, juntando cópia da operação anexa, devendo a Secretaria da 

Vara proceder na forma estabelecida na CNGC/MT – Seção 17, arts. 476 e 

477.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 22 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 55437 Nr: 5784-40.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ WALTER RUBIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR LUNARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO 

MARTINOTTO - OAB:37725, JOSELITO CLETER SANTANA - 

OAB:37.699

 Autos n. 5784-40.2009.811.0040 – Código: 55437.

 Vistos etc.

 Considerando que a penhora online atende à ordem de preferência dos 

bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de bloqueio de valores junto ao BACENJUD e, ato 

contínuo, PROCEDO à operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE o executado para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, resultando frustrada a penhora via bacenjud, EXTRAIA-SE 

a certidão para fins de protesto, conforme requerido, entregando-a ao 

exequente, mediante traslado, com a respectiva intimação do executado 

de tal providência.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.
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 Sorriso/MT, 22 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 90534 Nr: 2163-30.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANER SANDRE DE QUADROS FERNANDES 

DE FREITAS, JARDELINO FERNANDES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2163-30.2012.811.0040 – Código: 90534.

 Vistos etc.

 Considerando que a penhora online atende à ordem de preferência dos 

bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de bloqueio de valores junto ao BACENJUD e, ato 

contínuo, PROCEDO à operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIMEM-SE os executados para se 

manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o 

disposto no §3º, do artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, resultando frustrada a penhora via bacenjud, INTIME-SE a 

parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 

(dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 22 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 89345 Nr: 932-65.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, GNDS, RDAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - OAB:22764/0

 Autos n. 932-65.2012.811.0040 – Código: 89345.

 Vistos etc.

 Tendo em vista que o executado não efetuou o pagamento do débito 

alimentar e, considerando que a penhora online atende à ordem de 

preferência dos bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pleito e, ato contínuo, PROCEDO a operação 

necessária, conforme se verifica dos extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE o devedor para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, caso reste infrutífera e/ou parcialmente exitosa a penhora 

online, desde já, DEFIRO o requerimento de penhora sobre as contas do 

FGTS e PIS/PASEP eventualmente existentes em nome do executado.

 No ponto, preceitua o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil: 

“São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os 

salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, 

os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por 

liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua 

família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de 

profissional liberal, ressalvado o § 2º”.

 Ocorre que, o parágrafo segundo do mesmo artigo prevê uma exceção à 

regra de impenhorabilidade que assim dispõe: “§ 2° O disposto nos incisos 

IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de 

prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às 

importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, 

devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8°, e no art. 529, 

§ 3°”.

 Sendo assim, tratando de verba alimentar inegável que a 

impenhorabilidade disposta no inciso IV do art. 833 deve ser afastada.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 22 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 80249 Nr: 5593-58.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, YMG, OMG, LMG, MDSMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico, GISLAINE CRISTINA DOS SANTOS 

KRIESER - OAB:23.166, HINGRITTY BORGES MINGOTTI - OAB:20004/E, 

LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:8196, RENATA FERREIRA 

DAMACENO PEDROSO - OAB:18356/E, SAMARA FULBER - 

OAB:18.345/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 5593-58.2010.811.0040 – Código: 80249.

 Vistos etc.

 Considerando que a penhora online atende à ordem de preferência dos 

bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de bloqueio de valores junto ao BACENJUD e, ato 

contínuo, PROCEDO à operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE o executado para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 INDEFIRO a expedição de ofício às cooperativas de crédito, haja vista que 

a busca via bacenjud também as alcança.

 Por outro lado, resultando frustrada a penhora via bacenjud e, DEFIRO a 

busca via Renajud, devendo a Secretaria da Vara proceder na forma da 

Ordem de Serviço nº 01/2016.

 Sendo exitosa a busca, EXPEÇA-SE o necessário a penhora, 

LAVRANDO-SE o respectivo termo, na forma do art. 845, § 1º, do CPC.

 Após, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e intimação, inclusive da 

penhora levada a efeito, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do CPC. 

Havendo manifestação da executada, CERTIFIQUE-SE, intimando o 

exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 22 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 43573 Nr: 519-91.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASCOLI AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JACOB FERREIRA - 

OAB:9845

 Autos n. 519-91.2008.811.0040 – Código: 43573.

 Vistos etc.

 Considerando que a penhora online atende à ordem de preferência dos 

bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de bloqueio de valores junto ao BACENJUD e, ato 

contínuo, PROCEDO à operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE o executado para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, resultando frustrada a penhora via bacenjud, DEFIRO a 

busca via Renajud, devendo a Secretaria da Vara proceder na forma da 

Ordem de Serviço nº 01/2016.
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 Sendo exitosa a busca, EXPEÇA-SE o necessário a penhora, 

LAVRANDO-SE o respectivo termo, na forma do art. 845, § 1º, do CPC.

 Após, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e intimação, inclusive da 

penhora levada a efeito, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do CPC. 

Havendo manifestação da executada, CERTIFIQUE-SE, intimando o 

exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Sorriso/MT, 22 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 86786 Nr: 6251-48.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR BARTH DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELA BRESSAN MANZ - 

OAB:16895-0/MT, MIRIAM DE MATOS BORGES RUGINSKI - 

OAB:13462/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 6251-48.2011.811.0040 – Código: 86786.

 Vistos etc.

 Considerando que a penhora online atende à ordem de preferência dos 

bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de bloqueio de valores junto ao BACENJUD e, ato 

contínuo, PROCEDO à operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE o executado para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, resultando frustrada a penhora via bacenjud, DEFIRO a 

busca via Renajud, devendo a Secretaria da Vara proceder na forma da 

Ordem de Serviço nº 01/2016.

 Sendo exitosa a busca, EXPEÇA-SE o necessário a penhora, 

LAVRANDO-SE o respectivo termo, na forma do art. 845, § 1º, do CPC.

 Após, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e intimação, inclusive da 

penhora levada a efeito, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do CPC. 

Havendo manifestação da executada, CERTIFIQUE-SE, intimando o 

exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Sorriso/MT, 22 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 30892 Nr: 120-33.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDALINO MARCHIORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ARAÚZ FILHO - 

OAB:27.171, DIOGO MISSFELD HOFFMANN - OAB:41.328, PATRICIA 

CAMPANHARO BIZETTO - OAB:72.884, RAFAELA CASTANHO VIEIRA - 

OAB:49.200, RODRIGO BORBA - OAB:60.203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 13/2006 – Código: 30892.

 Vistos etc.

 Considerando que a penhora online atende à ordem de preferência dos 

bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de bloqueio de valores junto ao BACENJUD e, ato 

contínuo, PROCEDO à operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE o executado para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, resultando frustrada a penhora via bacenjud, INTIME-SE o 

exequente para requerer o que entender de direito, assinalando prazo de 

10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 22 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 51704 Nr: 2088-93.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DF DEUTSCHE FORFAIT AG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR JOSE DIERINGS, VERA MARIA SILVA 

DIERINGS, VALTER ROSSARI, ELSEU RUBIN PICCIN, GANE MARIA 

ROSSARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA GARRIDO UCHÔA - 

OAB:9669-A, GISELLE NERI DANTE - OAB:156783/SP, KAREN DA SILVA 

REGES - OAB:185.010/SP, PAULO INÁCIO HELENE LESSA - OAB:6571, 

WALDEMAR DECCACHE - OAB:140500-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JIAN CARLO LEOBET - 

OAB:10718, JIANCARLO LEOBET - OAB:10718, JOICE CARLA M.A. 

HEEMANN - OAB:8.723

 Autos n. 2088-93.2009.811.0040 – Código: 51704.

 Vistos etc.

 Considerando que a penhora online atende à ordem de preferência dos 

bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de bloqueio de valores junto ao BACENJUD e, ato 

contínuo, PROCEDO à operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE o executado para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, resultando frustrada a penhora via bacenjud, INTIME-SE o 

exequente para requerer o que entender de direito, assinalando prazo de 

10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 22 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 36273 Nr: 5383-46.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIMAR GOLDONI, SALVIO MARCHIORO, 

ERTON VANDERLEI BIELESCKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO CARDOSO 

CASTALDO - OAB:8227-B

 DETERMINO a extração de cópias e remessa à Diretoria do Foro para 

apuração de eventual falta funcional do mesmo.No mais, quanto ao pleito 

de penhora online, considerando que mesma atende à ordem de 

preferência dos bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido de bloqueio de valores junto ao 

BACENJUD e, ato contínuo, PROCEDO à operação necessária, conforme 

se verifica dos extratos anexos.Sendo exitosa a penhora, INTIMEM-SE os 

executados para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, em 

consonância com o disposto no §3º, do artigo 854, do Código de Processo 

Civil.Por outro lado, resultando frustrada a penhora via bacenjud, 

INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias.Por fim, relativamente ao pleito de levantamento da 

quantia penhorada nos autos (fl. 151), CERTIFIQUE a Secretaria da Vara 

quanto à intimação dos executados e/ou decurso do prazo previsto no art. 

854 do CPC.Não havendo manifestação, desde já, DEFIRO a expedição do 

alvará de levantamento, devendo a Secretaria da Vara observar o 

disposto no Provimento n. 68 editado pelo Conselho Nacional de Justiça, 

veiculado aos magistrados por meio do Ofício Circular 

41/2018/PRES/TJMT.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Às 

providências.Sorriso/MT, 22 de Outubro de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi CasagrandeJuíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 82511 Nr: 1410-10.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARK SHOPPING SORRISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EULER OLIVEIRA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, SAMUEL PETRI 

SOLETTI - OAB:12327/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O

 Autos n. 1410-10.2011.811.0040 – Código: 82511.

 Vistos etc.

 Efetivado o bloqueio via BACENJUD (fl. 126), o executado apresentou 

impugnação, alegando que a quantia penhorada (R$ 418,00) advém de 

seus proventos, requerendo a liberação do referido valor, por se tratar de 

verba impenhorável.

 Manifestação da exequente às fls. 136-137.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

 Pois bem. Sem delongas, convém destacar que os “vencimentos, os 

subsídios, os soldos, os salários, as remunerações (...)” são 

impenhoráveis, nos termos do artigo 833, incisos IV, do CPC, contudo, é 

necessário que a parte produza prova inequívoca nesse sentido, o que 

não ocorreu nos autos, haja vista que os holerites acostados à fl. 133 não 

são suficientes para comprovar que o valor bloqueado é proveniente de 

seu pró-labore.

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 130-132.

No mais, EXPEÇA-SE alvará competente para o levantamento pelo 

exequente dos valores bloqueados, conforme requerido à fl. 137.

 Sem prejuízo, INTIME-SE a exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar cálculo atualizado da execução, descontando os valores 

bloqueados, bem como para requerer o que de direito.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 23 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 52738 Nr: 3134-20.2009.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARA DALMOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCS SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA DE MARCHI - 

OAB:63467/RS, JOSIANE PILATTI - OAB:33.611/SC, MAURICIO VIEIRA 

SERPA - OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469/A, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ANDREGHETTO - 

OAB:9431/MT, FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:5736

 Autos n. 3134-20.2009.8.11.0040. Código: 52738

 Vistos etc.

 Em que pese a manifestação da expert à fl. 204, remetendo-me aos 

fundamentos da decisão de fl. 203, DETERMINO novamente a intimação da 

Sra. Perita para que esclareça, de forma objetiva, o grau de extensão da 

incapacidade da autora em observância as classificações constantes no 

anexo a Lei n. 6.194/74, eis que INDISPENSÁVEL referida informação para 

a análise meritória.

 Intime-se.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 24 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 101742 Nr: 4638-22.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASTER DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA, 

ELIZANGELA GUISOLFI LEMES, EMERSON MENDONÇA LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 4638-22.2013.811.0040 – Código Apolo: 101742

 Vistos etc.

Na toada da petição de fl. 133-135, expeça-se mandado de PENHORA, 

AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, conforme requerido, penhorando-se apenas 

os móveis, os pertences e as utilidades DE ELEVADO VALOR e que NÃO 

SEJAM ESSENCIAIS À CONTINUIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL, nos 

termos do art. 833, §1º, do CPC.

Às providências.

 Sorriso/MT., 24 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 92208 Nr: 3755-12.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOMAR HEMING LIZI, GUIOMAR MARQUES 

LIZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 3755-12.2012.811.0040 – Código: 92208.

 Vistos etc.

 DEFIRO o pedido de fl. 194-196, sendo assim, EXPEÇA-SE mandado de 

REMOÇÃO, ficando o exequente como depositário.

 Havendo manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE, intimando o 

exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 24 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 45013 Nr: 1951-48.2008.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, JURACI MENDONÇA ROLON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DIONIZIO ROLON - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.Transitada em julgado a 

presente sentença, EXPEÇA-SE o competente formal de partilha.P.R.I.C.Às 

providências.Sorriso/MT., 24 de Outubro de 2018.Paula Saide Biagi 

Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 123736 Nr: 1675-70.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO ANTONIO VEDANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALBERTO MADALOZZO, NOELI 

TEREZINHA DAL BEM MADALOZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONATHAN PORTELA - 

OAB:16726

 REPUBLICANDO: Autos nº 1675.70.2015.811.0040 (Cód. 123736)

Vistos etc.

 Embora legalmente permitida a alienação por iniciativa particular, do exame 

dos autos verifico que o imóvel penhorado e que se pretende alienar foi 

avaliado em R$ 840.000,00 (oitocentos e quarenta mil reais), conforme 

laudo de fl. 86, todavia, o terceiro interessado apresentou proposta de 

aquisição por valor equivalente a menos da metade da avaliação, isto é, 

R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), com o qual, inclusive, 

concordou o exequente e os executados.

 Considerando que compete ao Juízo zelar pela lisura da venda, inclusive, 

particular (art. 880 do CPC), intimem-se as partes litigantes, no prazo de 10 

(dez) dias, esclarecer/justificar a razão pela qual se pretende realizar a 

venda particular por preço equivalente a menos da metade da avaliação.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 22 de Outubro de 2018.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 102009 Nr: 4933-59.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NÉVIO MANFIO, ANDREIA CRISTIANE HECK LAZARINI 

FAXO, TIANE VIZZOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE WILLENBORG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA HECK FAXO - 

OAB:16.253-B/MT, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE VIZZOTTO - 

OAB:12679-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JACOB FERREIRA - 

OAB:9845

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

DEVEDORA, para no prazo legal, informar dados bancários (banco: nome 

e número, agência, conta corrente, CPF ou CNPJ e nome completo do 

Titular da conta para a qual será feita a transferência) para transferência 

dos valores depositados judicialmente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 116189 Nr: 7253-48.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHIRLENE BATISTA ARAUJO DA COSTA ME, 

SHIRLENE BATISTA ARAUJO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTOVÃO SOARES 

CAVALCANTE NETO - OAB:44134, GUILHERME CALVO CAVALCANTE 

- OAB:45291

 Autos n. 7253-48.2014.811.0040 – Código Apolo: 116189.

 Vistos etc.

 Ciente, nesta data, da v. decisão proferida no AI n. 

1012091-98.2018.8.11.0000.

 No que pertine às informações requisitadas, segue ofício anexo, o qual 

deverá ser imediatamente encaminhado à Secretaria da Segunda Câmara 

de Direito Privado via Malote Digital.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 25 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 123736 Nr: 1675-70.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO ANTONIO VEDANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALBERTO MADALOZZO, NOELI 

TEREZINHA DAL BEM MADALOZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONATHAN PORTELA - 

OAB:16726

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, bem como ao art. 7º, I da Portaria n.º 44/2016- CGJ, que instraurou 

Correição Odinária nesta Comarca de Sorriso/MT, à realizar-se nos dias 

18/07/2016 à 22/07/2016, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar a Parte que SE ENCONTRA COM OS PRESENTES AUTOS EM 

CARGA, FORA DO PRAZO DE CARGA, a devolvê-los nesta Secretaria, 

com URGÊNCIA, a fim de serem devidamente correicionados. Esta 

intimação deverá ser desconsidereda em caso dos autos já terem sido 

devolvidos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 80249 Nr: 5593-58.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, YMG, OMG, LMG, MDSMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico, GISLAINE CRISTINA DOS SANTOS 

KRIESER - OAB:23.166, HINGRITTY BORGES MINGOTTI - OAB:20004/E, 

LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:8196, RENATA FERREIRA 

DAMACENO PEDROSO - OAB:18356/E, SAMARA FULBER - 

OAB:18.345/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nos termos do artigo 854, § 2º do NCPC, procedo a 

intimação do Exequente, na pessoa de seu procurador, da penhora on line 

inexitosa, remetendo-se autos para consulta e penhora via renajud.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 43573 Nr: 519-91.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASCOLI AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JACOB FERREIRA - 

OAB:9845

 Certifico e dou fé que nos termos do artigo 854, § 2º do NCPC, procedo a 

intimação do Exequente, na pessoa de seu procurador, da penhora on line 

inexitosa, remetendo-se autos para consulta e penhora via renajud.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 42101 Nr: 4906-86.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIUCIMAR JOÃO MARZAROTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO - 

OAB:OAB - SP 91537, LUIZ RODOVIL ROSSI - OAB:, Pedro da Silva 

Dinamarco - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 Certifico e dou fé que nos termos do artigo 854, § 2º do NCPC, procedo a 

intimação do Exequente, na pessoa de seu procurador, da penhora on line 

inexitosa, remetendo-se autos para consulta e penhora via renajud.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 121189 Nr: 38-84.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOICE WOLF SCHOLL, CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO DUCATI WERWORN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11.533, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8.386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440

 Certifico e dou fé que nos termos do artigo 854, § 2º do NCPC, procedo a 

intimação do Exequente, na pessoa de seu procurador, da penhora on line 

inexitosa, remetendo-se autos para consulta e penhora via renajud.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 86786 Nr: 6251-48.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR BARTH DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELA BRESSAN MANZ - 

OAB:16895-0/MT, MIRIAM DE MATOS BORGES RUGINSKI - 

OAB:13462/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nos termos do artigo 854, § 2º do NCPC, procedo a 

intimação do Exequente, na pessoa de seu procurador, da penhora on line 

inexitosa, remetendo-se autos para consulta e penhora via renajud.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 193880 Nr: 6262-33.2018.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE SEIXAS, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS DA AMAZÔNICOS S/A-IBPASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI - 

OAB:10925-B, REGIA MARIA RANIERI - OAB:73152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - 

OAB:172.947/SP

 REPUBLICANDO: Autos n. 6262-33.2018.811.0040 - Código Apolo: 

193880.Vistos etc.Em se tratando-se de créditos trabalhistas, o i. colega 

que me antecedera – Exmo Dr. Érico de Almeida Duarte, vinha decidindo 

no sentido de que devem ser incluídos/retificados, de ofício e diretamente 

junto ao administrador judicial, nos termos do art. 6º, § 2º, da lei 11.101/05, 

independentemente de ordem judicial, devendo, contudo, serem extirpados 

tão somente valores a título de INSS, custas judiciais, honorários periciais 

e honorários advocatícios, eis que não são de titularidade do 

trabalhadorNeste diapasão, todos os encargos (multa, juros, correção 

monetária) cujo termo seja posterior ao pedido de recuperação judicial 

devem ser extirpados, nos termos do artigo 9º, II, da Lei de Recuperação 

Judicial, sem qualquer ofensa à coisa julgada trabalhista.Desta feita, 

INTIME-SE o Administrador Judicial a adotar a providência acima, devendo 

comunicar seu cumprimento nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

descrevendo o valor/classificação da inclusão.Após, INTIME-SE a autora e 

a recuperanda a se manifestarem quanto à inclusão, também no prazo de 

15 (quinze) dias.Não havendo insurgência e estando o montante já incluso 

no QGC, ARQUIVE-SE o presente incidente com as baixas e anotações de 

praxe. Caso contrário, concluso os autos para decisão.Às 

providências.Sorriso/MT, 23 de Outubro de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 193881 Nr: 6263-18.2018.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA SATIE KUSHIKAWA, ADMINISTRADOR 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS DA AMAZÔNICOS S/A-IBPASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI - 

OAB:10925-B, REGIA MARIA RANIERI - OAB:73152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - 

OAB:172.947/SP

 Desta feita, INTIME-SE o Administrador Judicial a adotar a providência 

acima, devendo comunicar seu cumprimento nos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, descrevendo o valor/classificação da inclusão.Após, 

INTIME-SE a parte autora e a recuperanda a se manifestarem quanto à 

inclusão, também no prazo de 15 (quinze) dias.Não havendo insurgência e 

estando o montante já incluso no QGC, ARQUIVE-SE o presente incidente 

com as baixas e anotações de praxe. Caso contrário, concluso os autos 

para decisão.Às providências.Sorriso/MT, 23 de Outubro de 2018.Paula 

Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 193882 Nr: 6264-03.2018.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICTOR HUGO DE ARAÚJO HONEGGER, 

ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS DA AMAZÔNICOS S/A-IBPASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI - 

OAB:10925-B, REGIA MARIA RANIERI - OAB:73152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - 

OAB:172.947/SP

 REPUBLICANDO: Autos n. 6264-03.2018.811.0040 - Código Apolo: 

193882.Vistos etc.Em se tratando-se de créditos trabalhistas, o i. colega 

que me antecedera – Exmo Dr. Érico de Almeida Duarte, vinha decidindo 

no sentido de que devem ser incluídos/retificados, de ofício e diretamente 

junto ao administrador judicial, nos termos do art. 6º, § 2º, da lei 11.101/05, 

independentemente de ordem judicial, devendo, contudo, serem extirpados 

tão somente valores a título de INSS, custas judiciais, honorários periciais 

e honorários advocatícios, eis que não são de titularidade do trabalhador. 

Desta feita, INTIME-SE o Administrador Judicial a adotar a providência 

acima, devendo comunicar seu cumprimento nos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, descrevendo o valor/classificação da inclusão.Após, 

INTIME-SE o autor e a recuperanda a se manifestarem quanto à inclusão, 

também no prazo de 15 (quinze) dias.Não havendo insurgência e estando 

o montante já incluso no QGC, ARQUIVE-SE o presente incidente com as 

baixas e anotações de praxe. Caso contrário, concluso os autos para 

decisão.Às providências.Sorriso/MT, 23 de Outubro de 2018.Paula Saide 

Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 195167 Nr: 6897-14.2018.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS DA AMAZÔNICOS S/A-IBPASA, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIA MARIA RANIERI - 

OAB:73152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:10925-B, OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - OAB:172.947/SP

 Desta feita, INTIME-SE o Administrador Judicial a adotar a providência 

acima, devendo comunicar seu cumprimento nos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, descrevendo o valor/classificação da inclusão.Após, 

INTIME-SE o autor e a recuperanda a se manifestarem quanto à inclusão, 

também no prazo de 15 (quinze) dias.Não havendo insurgência e estando 

o montante já incluso no QGC, ARQUIVE-SE o presente incidente com as 

baixas e anotações de praxe. Caso contrário, concluso os autos para 

decisão.Às providências.Sorriso/MT, 23 de Outubro de 2018.Paula Saide 

Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 195513 Nr: 7097-21.2018.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE LÍRIO SERVILHA JÚNIOR, 

ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS DA AMAZÔNICOS S/A-IBPASA, NATIV FOODS LTDA, NATIV 

-COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI - 

OAB:10925-B, MORISA SANT ANA DE OLIVEIRA DE AVILA - 

OAB:10263-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - 

OAB:172.947/SP

 REPUBLICANDO: Autos n. 7097-21.2018.811.0040 - Código Apolo: 

195513.Vistos etc.Em se tratando-se de créditos trabalhistas, o i. colega 

que me antecedera – Exmo Dr. Érico de Almeida Duarte, vinha decidindo 

no sentido de que devem ser incluídos/retificados, de ofício e diretamente 

junto ao administrador judicial, nos termos do art. 6º, § 2º, da lei 11.101/05, 

independentemente de ordem judicial, devendo, contudo, serem extirpados 

tão somente valores a título de INSS, custas judiciais, honorários periciais 

e honorários advocatícios, eis que não são de titularidade do 

trabalhador.Desta feita, INTIME-SE o Administrador Judicial a adotar a 

providência acima, devendo comunicar seu cumprimento nos autos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, descrevendo o valor/classificação da 

inclusão.Após, INTIME-SE o autor e a recuperanda a se manifestarem 

quanto à inclusão, também no prazo de 15 (quinze) dias.Não havendo 

insurgência e estando o montante já incluso no QGC, ARQUIVE-SE o 

presente incidente com as baixas e anotações de praxe. Caso contrário, 

concluso os autos para decisão.Às providências.Sorriso/MT, 23 de 

Outubro de 2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 125407 Nr: 2647-40.2015.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DOS PRODUTORES DO 

CENTRO OESTE - CONACENTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO HUMBERTO LUCHESI - 

OAB:76.458/SP, CRISTIAN BARICHELLO - OAB:6512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 6526- B, 

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10271-MT, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:MT 4257- B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

EMBARGADA para manifestar-se acerca dos embargos de declaração 

com efeitos modificativos/infringentes, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 36273 Nr: 5383-46.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIMAR GOLDONI, ERTON VANDERLEI 

BIELESCKI, SALVIO MARCHIORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO CARDOSO 

CASTALDO - OAB:8227-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de:

 (XXX) INTIMAR a parte Exequente da penhora realizada nos autos via 

bancen-jud, com bloqueio parcial no valor de R$ 0,30; R$ 85,43, 

requerendo o que de direito, no prazo de 10 dias;

(XXX) INTIMAR a parte Executada, para no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestar, em consonância com o disposto no §3º, do artigo 854, do 

Código de Processo Civil, haja vista, a penhora realizada nos autos via 

bancen-jud, com bloqueio parcial no valor de R$ 0,30; R$ 85,43;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 109920 Nr: 2206-93.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA, JEAN CARLOS ROVARIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERAMICA REAL LTDA ou REALTERRA - 

TERRAPLANAGEM LTDA - ME, SOLANGE JANETE CARVALHO MORAES, 

GISELA POSSOBOM ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar Autora para 

retirar a certidão para averbação da penhora, comprovando-se nos autos 

a referida averbação, para, somente após dar baixa na caução existente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 51704 Nr: 2088-93.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DF DEUTSCHE FORFAIT AG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR JOSE DIERINGS, VALTER ROSSARI, 

ELSEU RUBIN PICCIN, GANE MARIA ROSSARI, VERA MARIA SILVA 

DIERINGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA GARRIDO UCHÔA - 

OAB:9669-A, GISELLE NERI DANTE - OAB:156783/SP, KAREN DA SILVA 

REGES - OAB:185.010/SP, PAULO INÁCIO HELENE LESSA - OAB:6571, 

WALDEMAR DECCACHE - OAB:140500-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JIAN CARLO LEOBET - 

OAB:10718, JIANCARLO LEOBET - OAB:10718, JOICE CARLA M.A. 

HEEMANN - OAB:8.723

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de:

 (XXX) INTIMAR a parte Exequente da penhora realizada nos autos via 

bancen-jud, com bloqueio parcial no valor de R$ 181,56; R$ 15,39; R$ 1,88 

e R$ 53,11.

 (XXX) INTIMAR a parte Executada, para no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestar, em consonância com o disposto no §3º, do artigo 854, do 

Código de Processo Civil, haja vista, a penhora realizada nos autos via 

bancen-jud, com bloqueio parcial no valor de R$ 181,56; R$ 15,39; R$ 1,88 

e R$ 53,11.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 39890 Nr: 2713-98.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA, JAMES LEONARDO 

PARENTE DE ÁVILA, JONAS COELHO DA SILVA, PAULO ROGERIO DE 

OLIVEIRA, VANESSA PELEGRINI, RUBIANE KELI MASSONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO VERLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO ANDRÉ RAUBER - 

OAB:17870, FELIPA PELEGRINI - OAB:16064, JAMES LEONARDO 

PARENTE DE ÁVILA - OAB:5376/MT, JONAS COELHO DA SILVA - 

OAB:5706, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074/MT, PEDRO 

EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1823-B, RUBIANE KELI MASSONI - 

OAB:12419, VANESSA PELEGRINI - OAB:10059-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11.533, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:12113/MT, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036829/10/2018 Página 271 de 998



JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de:

 (XXX) INTIMAR a parte Exequente da penhora realizada nos autos via 

bancen-jud, com bloqueio parciaç no valor de R$ 19,49, requerendo o que 

de direito no prazo legal de 10 dias;

(XXX) INTIMAR a parte Executada, para no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestar, em consonância com o disposto no §3º, do artigo 854, do 

Código de Processo Civil, haja vista, a penhora realizada nos autos via 

bancen-jud, com bloqueio parcial no valor de R$ 19,49.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 54702 Nr: 5040-45.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS LUIS SILVESTRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, ANHEMBI ALIMENTOS 

OESTE LTDA, NARDI PRÉ-MOLDADOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:128341, 

PAULO RICARDO RODRIGUES - OAB:13.503-MT, RAFAEL ESTEVES 

STELLATO - OAB:10825, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:OAB/SP 

211.648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADIR JOSÉ COPETTI 

NOVACZYK - OAB:5346-B, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT11.065-A, VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - 

OAB:10.453/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de:

 (XXX) INTIMAR a parte Exequente da penhora realizada nos autos via 

bancen-jud, com bloqueio parciaç no valor de R$ 274.333,81;

(XXX) INTIMAR a parte Executada, para no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestar, em consonância com o disposto no §3º, do artigo 854, do 

Código de Processo Civil, haja vista, a penhora realizada nos autos via 

bancen-jud, com bloqueio parcial no valor de R$ 274.333,81.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 90534 Nr: 2163-30.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANER SANDRE DE QUADROS FERNANDES 

DE FREITAS, JARDELINO FERNANDES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte 

Exequente da penhora realizada nos autos via bancen-jud, com bloqueio 

parcial no valor de R$ 20,07, devendo requerer o que de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 87923 Nr: 7449-23.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA ROVARIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON LIR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - 

OAB:14595-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte 

Exequente da penhora realizada nos autos via bancen-jud, com bloqueio 

parcial no valor de R$ 90,65, bem como acerca das Declarações do 

Imposto de Renda.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 35502 Nr: 4633-44.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASHINGTON LIMA QUEIROZ, VITÓRIO 

ANGELO CELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA HARUMI WAKAY 

DA SILVA - OAB:29924/GO, ELISA OLIVEIRA DE LIMA DA COSTA 

FERREIRA - OAB:29655/GO, JULIANO MACHADO DOS SANTOS NETO - 

OAB:OAB/GO 25.655, MARIA DE FÁTIMA RABELO JÁCOMO - 

OAB:6.222/GO, THIAGO CORDEIRO JÁCOMO - OAB:32.826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de:

 (XXX) INTIMAR a parte Exequente da penhora realizada nos autos via 

bancen-jud, com bloqueio parciaç no valor de R$ 462,98, bem como 

acerca das Declarações do Imposto de Renda;.

(XXX) INTIMAR a parte Executada, para no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestar, em consonância com o disposto no §3º, do artigo 854, do 

Código de Processo Civil, haja vista, a penhora realizada nos autos via 

bancen-jud, com bloqueio parcial no valor de R$ 462,98.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 38125 Nr: 1015-57.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIONEIRA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZETI BENI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nos termos do artigo 854, § 2º do NCPC, procedo a 

intimação do Exequente, na pessoa de seu procurador, da penhora on line 

inexitosa, devendo, no prazo de 10 dias, requerer o que de direito.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006048-25.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

UBIRATA RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR OAB - SP347081 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei Audiência 

de Conciliação para o dia 18/12/2018 às 09h, motivo pelo qual INTIMO as 

partes para comparecerem nesta data e horário no CEJUSC desta 

Comarca. Olga Mazzei Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006046-55.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA MARIA ROVERSI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RADINS OAB - MT0008538S (ADVOGADO(A))

PAULA CRISTINA BALESTRIN OAB - MT22869/O-O (ADVOGADO(A))

ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA OAB - MT16344 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei Audiência 

de Conciliação para o dia 18/12/2018 às 09h30min., motivo pelo qual 
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INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no CEJUSC 

desta Comarca. Olga Mazzei Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005318-48.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA TERESINHA MARCHIORO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO BRUGNEROTTO OAB - MT0013710S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei Audiência 

de Conciliação para o dia 18/12/2018 às 10h, motivo pelo qual INTIMO as 

partes para comparecerem nesta data e horário no CEJUSC desta 

Comarca. Olga Mazzei Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000924-61.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO FELIPE GASPERIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARGILL AGRICOLA S A (RÉU)

M3 TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (RÉU)

CARGILL AGRICOLA S A (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei Audiência 

de Conciliação para o dia 18/12/2018 às 10h30min., motivo pelo qual 

INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no CEJUSC 

desta Comarca. Olga Mazzei Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001201-14.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON AGATTI XAVIER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVEREST TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (RÉU)

CARAMURU ALIMENTOS S/A. (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei Audiência 

de Conciliação para o dia 18/12/2018 às 11h, motivo pelo qual INTIMO as 

partes para comparecerem nesta data e horário no CEJUSC desta 

Comarca. Olga Mazzei Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001904-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BONFIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNACELIA DE LIMA OLIVEIRA OAB - MT0013135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei Audiência 

de Conciliação para o dia 11/12/2018 às 08h, motivo pelo qual INTIMO as 

partes para comparecerem nesta data e horário no CEJUSC desta 

Comarca. Olga Mazzei Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001556-24.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELEN SULZBACHER LUIZ (EXECUTADO)

CELI LUCIANI SULZBACHER (EXECUTADO)

SORRIBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO os presentes autos para intimar a parte autora para se 

manifestar quanto a certidão negativa do Oficial de Justiça. Sorriso, 26 de 

outubro de 2018. Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003642-02.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO DA SILVA PROENCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei Audiência 

de Conciliação para o dia 18/12/2018 às 13h30min., motivo pelo qual 

INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no CEJUSC 

desta Comarca. Olga Mazzei Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002307-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON APARECIDO DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAÚ SEGUROS S.A. (RÉU)

 

IMPULSIONO os presentes autos para intimar a parte autora para 

apresentar o atual endereço da parte ré, tendo em vista que a 

correspondência de citação foi devolvida com a observação: "mudou-se". 

Sorriso, 26 de outubro de 2018. Michelle Toscano de Brito Marques - 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001141-41.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIRO KRUG (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INOVA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - EPP (RÉU)

COOPERATIVA AGRICOLA LUCAS RIO VERDE LTDA. (RÉU)

CARAMURU ALIMENTOS S/A. (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei Audiência 

de Conciliação para o dia 18/12/2018 às 14h, motivo pelo qual INTIMO as 

partes para comparecerem nesta data e horário no CEJUSC desta 

Comarca. Olga Mazzei Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002403-26.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARIA VOZNIAK SILVA (AUTOR(A))

LENE ENGLER DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ALMODIN PEREIRA OAB - MT0016580A (ADVOGADO(A))

DANILO GUILHERME BENTO DA SILVA OAB - MT0015830A 

(ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA OAB - MT0004929A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUINALDO VICINOSKI FLIEGNER (RÉU)

PIETRO DE MORAES VICINOSKI FLIEGNER (RÉU)

EDUARDA BAGINI FLIEGNER (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei Audiência 

de Conciliação para o dia 18/12/2018 às 14h30min., motivo pelo qual 

INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no CEJUSC 

desta Comarca. Olga Mazzei Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001398-66.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADM DO BRASIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT0007504A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

WALDIR BUSSOLARO (EXECUTADO)

SALETE MARIA BUSSOLARO (EXECUTADO)

CLAUDIO FERREIRA FRANCA (EXECUTADO)

 

Tendo em vista a falta de citação do executado CLÁUDIO FERREIRA 

FRANÇA, impulsiono os presentes autos para intimar a parte exequente 

para indicar o atual endereço da parte executada, requerendo o que 

entender de direito para o prosseguimento do feito. Sorriso, 26 de outubro 

de 2018. Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001772-19.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AMARO DOS SANTOS FLORESTA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO e dou fé que a Contestação apresentada pela parte requerida é 

tempestiva, desta forma procedo a intimação da parte requerente para, 

querendo, apresente Impugnação à Contestação. Sorriso, 26 de outubro 

de 2018. Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002901-59.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LIGNETTV INSTALACAO DE TV A CABO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO(A))

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO OAB - MT0009546S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (RÉU)

CLARO S.A. (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei Audiência 

de Conciliação para o dia 18/12/2018 às 15h, motivo pelo qual INTIMO as 

partes para comparecerem nesta data e horário no CEJUSC desta 

Comarca. Olga Mazzei Analista Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100888 Nr: 3696-87.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLAUCIA CRISTINA ROSSARI DE CAMPOS - 

ME, VLAUCIA ROSSARI DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão negativa do oficial de justiça, procedo a INTIMAÇÃO do 

autor para requerer o que entender de direito no prazo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 54536 Nr: 4782-35.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

GUARAPARI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LILIAN BASTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREYA MONTI OSORIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão negativa do oficial de justiça, procedo a INTIMAÇÃO do 

autor para requerer o que entender de direito no prazo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 55469 Nr: 5616-38.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO RIBEIRO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS SUZIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA DE LIMA - 

OAB:14068-B

 INTIMAÇÃO do autor para requerer o que entender de direito no prazo de 

15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 84849 Nr: 4138-24.2011.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTI DE BONA - ESPÓLIO, GILSON ANTÔNIO DE BONA, 

NEUSA DE BONA RODRIGUES SILVA, LUCIANA DE BONA TSCHOPE, 

CANDIDA REGINA DE BONA FARIA, CLEBER MARCELO DE FARIA, 

REBECA MARIA LIMA DE BONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO JORGE AGOSTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE BONA TSCHOPE - 

OAB:7394/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT

 INTIMAÇÃO do autor para requerer o que entender de direito no prazo de 

15 dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 48325 Nr: 5277-16.2008.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON BIELESCKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11.533

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do autor para requerer o que entender de direito no prazo de 

15 dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 110676 Nr: 2852-06.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LR, APM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do autor para requerer o que entender de direito no prazo de 

15 dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 87555 Nr: 7065-60.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SK AUTOMOTIVE S/A DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. L. SETTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIMAR PIZZATO - 

OAB:PR-15818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do autor para requerer o que entender de direito no prazo de 

15 dias, sob pena de arquivamento.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 127347 Nr: 3841-75.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO GRANZOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON JOSÉ TONIAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE A INERCIA DO REQUERIDO INTIMO O AUTOR PARA REQUERER O 

QUE ENTENDER DE DIREITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 88971 Nr: 550-72.2012.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMOBILIÁRIA CONFIANÇA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZOLINA ANGELA DA SILVA, LUIZ OSÓRIO 

ANDREGUETTO DA SILVA, CLÁUDIA ANDREGUETTO DA SILVA, EDSON 

GALVÃO, HAIDE VERONICA GALVÃO, BELINE AUGUSTO ANDREGUETTO 

DA SILVA, TANIA MARIA ROTILLI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o decurso do prazo intimo o autor para requerer o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 61820 Nr: 5113-80.2010.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NÉDIO RISIERI GERMINIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO GONÇALVES DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - OAB:MT-9647 

- B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 482, XII, § 7º, I -CGJ, impulsiono 

estes autos para proceder a intimação da parte autora, para que, 

querendo, apresente impugnação a contestação apresentada pelo 

requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 134667 Nr: 7803-09.2015.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERSON CUNHA DEL SENT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 482, XII, § 7º, I -CGJ, impulsiono 

estes autos para proceder a intimação da parte autora, para que, 

querendo, apresente impugnação a contestação apresentada pelo 

requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 129766 Nr: 5222-21.2015.811.0040

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRES MOUTIM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLEI DIAS DA SILVA, ORALINO CHAGAS 

ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAN PORTELA - 

OAB:16726

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A, VANESSA CAROLINE NICOLAU - OAB:17456

 Em cumprimento ao disposto no artigo 482, XII, § 7º, I - CGJ, IMPULSIONO 

OS PRESENTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE APELADA (autor), PARA 

OFERECER SUAS CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001141-41.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIRO KRUG (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INOVA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - EPP (RÉU)

COOPERATIVA AGRICOLA LUCAS RIO VERDE LTDA. (RÉU)

CARAMURU ALIMENTOS S/A. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SORRISO 2ª VARA CÍVEL DE SORRISO Rua Canoas, 641, Centro, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 CARTA DE CITAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ADALTO QUINTINO DA 

SILVA PROCESSO n. 1001141-41.2017.8.11.0040 Valor da causa: 

$27,424.99 ESPÉCIE: [PERDAS E DANOS]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7) POLO ATIVO: Nome: ALMIRO KRUG Endereço: rua porto rico, 37, 

jardim europa, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 POLO PASSIVO: Nome: 

INOVA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - EPP Endereço: Av Industrial, 

bloco 02, sala 18, 1325, parque industrial, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78700-000 Senhor(a): RÉU: CARAMURU ALIMENTOS S/A., INOVA 

LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - EPP, COOPERATIVA AGRICOLA 

LUCAS RIO VERDE LTDA. FINALIDADE: A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A CITAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo passivo, para responder a ação, caso 

queira, conforme despacho, petição inicial e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento, bem como, INTIMAR para Audiência de Conciliação a ser 

designada para o dia 18/12/2018 às 14h no CEJUSC desta Comarca. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias úteis, contados da juntada aos autos do aviso de recebimento (AR). 

2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). SORRISO, 26 

de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 
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funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002177-55.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA REJANE RIBAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO LEANDRO SCHEVINSKI (RÉU)

MOACIR CHAVES CAMPOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000133-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ENIR ANTONIO PICCOLI (AUTOR(A))

AGROPECUARIA PICOLI LTDA - ME (AUTOR(A))

ELIANE APARECIDA LOPES SANT ANA PICCOLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA OAB - MT20645/O (ADVOGADO(A))

ANDREIA LEHNEN OAB - MT0010752A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO LUIZ BEZERRA PEDROSO (RÉU)

IVONETE DE ARAUJO NOVAIS BEZERRA PEDROSO (RÉU)

 

Ante a certidão negativa, impulsiono os presentes autos com o fim de 

intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 15 dias, sob pena de extinção/arquivamento. Destaco que, caso a 

providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar 

o pagamento da diligência. Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal 

de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra 

superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento 

de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005721-17.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE APARECIDA LOPES SANT ANA PICCOLI (AUTOR(A))

ENIR ANTONIO PICCOLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA OAB - MT20645/O (ADVOGADO(A))

ANDREIA LEHNEN OAB - MT0010752A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO LUIZ BEZERRA PEDROSO (RÉU)

IVONETE DE ARAUJO NOVAIS BEZERRA PEDROSO (RÉU)

 

Ante a certidão negativa, impulsiono os presentes autos com o fim de 

intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 15 dias, sob pena de extinção/arquivamento. Destaco que, caso a 

providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar 

o pagamento da diligência. Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal 

de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra 

superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento 

de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002407-29.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

C. I. D. S. (AUTOR(A))

I. E. A. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (ADVOGADO(A))

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. (RÉU)

A. S. R. (RÉU)

 

Ante a certidão negativa, impulsiono os presentes autos com o fim de 

intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 15 dias, sob pena de extinção/arquivamento

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004000-93.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIRA DAS GRACAS SGARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEOMAR RENE BLOCHER OAB - MT0017865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIZONETE DE FATIMA DE FREITAS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A INVENTARIANTE PARA SE 

MANIFESTAR ACERCA DA PETIÇÃO DA PROCURADORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, NO PRAZO DE 15 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005154-49.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

D. I. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT0012418A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. G. D. S. (REQUERIDO)

 

Ante a diligência negativa, impulsiono os presentes autos com o fim de 

intimar a parte autora para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de devolução da 

deprecata caso não haja manifestação no prazo de 30 dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004716-23.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JLB AGRONEGOCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEORDANO ISRAEL SOBRINHO (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036829/10/2018 Página 276 de 998



Provimento nº 07/2017-CGJ. Prazo de 15 dias, sob pena de devolução da 

deprecata.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 100980 Nr: 3804-19.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERCULANO MAYER, MARIA RIBEIRO MAYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, do retorno dos autos da Superior Instância, para que requeiram o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 141956 Nr: 11581-84.2015.811.0040

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OAR, FNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDORF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:, MARCOS ABRAÃO SILVA LIMA - OAB:24.646-O/MT, MATHIS 

HALEY PUERARI PEDRA - OAB:22764/0, WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, Rodrigo Anonni Pazeto - OAB:7.324/MT, ROSELI INES 

REIS - OAB:11666

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições do art. 95 

CNGC (Provimento 41/2016/CGJ).

2- Sem delongas, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surta seus 

jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes nesta 

data, e, em consequência julgo extinto o feito, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo 

Civil. Ante a renúncia do prazo recursal, certifique-se desde logo o 

trânsito em julgado.

 3- Isenção de custas a ambas as partes, visto serem beneficiarios da 

gratuidade judiciária.

4- Saem os presentes intimados. Expediente necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 114647 Nr: 6078-19.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI DA CONCEIÇÃO SILVA, ASDS, DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, ASDS, AMDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABRAAHÃO MAMEDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Militão De Freitas - 

OAB:19747/O, FABIO LUIZ SANT´ANA DE OLIVEIRA - 

OAB:Defens.Publico, FERNANDO HENRIQUE CEOLIN - OAB:9602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI deliberou:

1- Vistos. Defiro a suspensão do processo pelo prazo de 30 dias, na 

forma do art. 313, inciso II, do NCPC. Decorrido o prazo, manifestem-se as 

partes em prosseguimento ao feito.

 2- Saem os presentes intimados. Expediente necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 95716 Nr: 7611-81.2012.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, BLB, DENYELE CRISTINA CAVALCANTE BERGAMASCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEUDO DE MACEDO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DECESARO GALEAZZI 

- OAB:Defens. Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições do art. 95 

CNGC (Provimento 41/2016/CGJ).

2- Diante da notícia acima, cite-se pessoalmente o requerido para os atos 

e termos da presente ação, deprecando-se o ato para a Comarca de 

Sinop/MT, tendo em vista estar preso na Penitenciária Ferrugem. Por 

ocasião da citação, deverá o Sr. Oficial de Justiça indagar ao requerido se 

reconhece espontaneamente a paternidade de Bianca Liz Bergamaschi ou 

se pretende realizar exame DNA.

3- Efetivada a citação e não havendo apresentação de respota, determino 

a nomeação de curador esecial ao requerido junto a Defensoria Pública 

Estadual, a qual deverá ser intimada para apresentar defesa no prazo 

legal.

4 - Saem os presentes intimados. Expediente necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006695-54.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER TOREZAN GOUVEA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

DE SORRISO (RÉU)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIELE GONCALVES IZIDORIO OAB - MT0013194A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1006695-54.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

VALTER TOREZAN GOUVEA RÉU: MUNICIPIO DE SORRISO/MT, PREVISO 

-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

SORRISO Vistos /BG. Trata-se de Ação de Concessão de Benefício 

Previdenciário de Aposentadoria por Invalidez e/ou auxilio doença ajuizada 

por VALTER TOREZAN GOUVEA contra o FUNDO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO - PREVISO, 

objetivando a implantação em sede de tutela de urgência do benefício 

previdenciário de auxílio-doença e, no mérito, a condenação do requerido 

ao pagamento de aposentadoria por invalidez em seu favor. Para tanto 

sustenta que, devidas as enfermidades enfrentadas, perdeu a capacidade 

laborativa, tendo o benefício previdenciário sido cessado 

administrativamente pelo requerido. Assim, sustentando que preenche os 

requisitos necessários à obtenção do benefício requestado, pleiteia a 

procedência do pedido veiculado na peça inaugural. Recebida a inicial foi 

deferida a tutela de urgência e determinada a citação do requerido 

(11323521). O requerido apresentou contestação, alegando, em suma, a 

falta de requisitos para receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez, haja vista que o autor não se encontra incapacitado (12392593). 

Em sede de agravo de instrumento (13077720), foi suspensa a eficácia da 

decisão que deferiu a tutela antecipada ao requerente. A parte autora 

impugnou a contestação em num. 12728883, ratificando os pedidos 

iniciais. Foi determinada a realização de perícia médica em num. 12793263 
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a qual aportou em num. 13775416, oportunidade em que ambas as partes 

se manifestaram. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. 

Cuida-se de pedido de concessão de benefício previdenciário com pedido 

de aposentadoria por invalidez, formulado VALTER TOREZAN GOUVEA 

contra o FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

DE SORRISO - PREVISO. As partes são legítimas e estão devidamente 

representadas, não havendo nulidades a serem pronunciadas, ou 

irregularidades a serem corrigidas, razão pela qual, passo ao exame do 

mérito. Para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, 

dispõe a Lei Complementar n. 120/2010, em seu art. 12, que “Os 

servidores abrangidos pelo regime do PREVISO serão aposentados: I - por 

invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de 

contribuição (...) a) a invalidez será apurada mediante exames médicos 

realizados segundo instruções emanadas do PREVISO e os proventos da 

aposentadoria serão devidos a partir do dia seguinte ao do desligamento 

do segurado do serviço.”. No caso dos autos, o laudo pericial deixa claro 

que o autor é portador de alterações degenerativas tendíneas em ombro 

direito, sendo que, após ser submetido a cirurgia, foi observada evolução 

com capsulite adesiva. O expert, por fim, deduziu em seu laudo 

(13775416) que as patologias que acometem o autor são degenerativas e 

de origem multifatorial e que certamente foram agravadas pela atividade 

profissional do requerente, qual seja, a de odontólogo, tendo o perito 

afirmado, ainda, que o autor está impossibilitado de desempenhar a função 

de dentista, “sob risco de grave piora em seu estado de saúde, estando 

assim incapacitado permanentemente para tal atividade” (grifei). Não 

obstante o acima exposto, ainda que se observe em referido laudo que o 

perito designado afirma que autor pode ser reabilitado para outra função, 

uma vez que é “muito lúcido e instruído, refere realizar atividades físicas 

regulares (corrida) e aparenta boa capacidade cognitiva” (grifei), tendo o 

profissional opinado pela reabilitação profissional do mesmo, entendo que 

esta não é a melhor solução para o autor. Isso porque, o autor conta com 

mais de 70 anos de idade e, em que pese seu grau de instrução, fato é 

que, como é de conhecimento, a reabilitação de uma pessoa com a idade 

do autor é extremamente difícil, mormente porque o mesmo sempre 

exerceu a atividade de odontólogo. Importante registrar, ainda, que o fato 

do autor realizar atividades normais e rotineiras como a de dirigir e de se 

exercitar praticando corrida, por si só, não afasta o preenchimento dos 

requisitos para concessão do benefício, uma vez que não se espera que 

o beneficiário se torne completamente inválido ao ponto de não conseguir 

realizar qualquer atividade da vida cotidiana para, somente então, 

reconhecer que o mesmo preenche os requisitos para ser aposentado. 

Assim, considerando que o autor está incontestavelmente incapacitado 

para as atividades laborativas habituais de odontólogo; considerando que 

se trata de pessoa IDOSA contando com mais de 70 anos de idade; 

considerando que o requerente sempre exerceu a função de odontólogo, 

entendo que o julgamento procedente da demanda é medida que se impõe. 

Quanto a revogação da Assistência Judiciária Gratuita, deferida ao autor 

em sede de recebimento da inicial, sob a justificativa de que o autor estaria 

recebendo auxílio doença no valor de R$ 3.171,94, entendo que tal 

pretensão resta prejudicada, uma vez que, conforme informado pelo autor 

em num. 14010539, o mesmo não se encontra recebendo referido 

benefício, uma vez que este resta SUSPENSO, em razão do agravo de 

instrumento interposto pelo requerido, o qual suspendeu os efeitos da 

decisão que deferiu, em caráter de urgência, o restabelecimento do 

benefício. Diante do exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo 

PROCEDENTE o pedido inicial com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, I do NCPC, condenando o Requerido a pagar ao autor VALTER 

TOREZAN GOUVEA o benefício de Aposentadoria por Invalidez 

proporcional, devida desde a cessação do auxílio-doença (23/11/2017 – n. 

11227295), nos termos do art. 12 da Lei Complementar n. 120/2010, 

devendo a requerida providenciar a implantação do benefício no prazo de 

30 (trinta) dias, a contar da intimação dessa sentença. Sobre as 

prestações em atraso, nos termos do julgamento das questões de ordem 

nas ADIN’S 4357 e 4425, que modulou os efeitos da declaração de 

inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º, da Lei 11.960/09, que 

deu nova redação ao art. 1º-F, da Lei 9.494/97, quanto à correção 

monetária incidirá a modulação estabelecida pelo STF nas ADIs 4425 e 

4357 com aplicação da taxa referencial (TR) até 25/03/15. Após esta data 

passará a ser aplicado o IPCA-E, desde a data do inadimplemento de cada 

parcela. Por outro lado, quanto à fixação dos juros, nos termos do art. 

1º-F, da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela Lei n. 11960/09, incidirão 

os juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação. Deixo de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos termos do 

art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001. Condeno a parte requerida no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas 

vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social. Sentença 

não sujeita à remessa necessária, nos termos do artigo 496, § 3º, III do 

NCPC. Certificado o trânsito em julgado e não havendo requerimentos, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003826-55.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ANDREA CALEGARO OAB - MT17769/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003826-55.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE SORRISO/MT EXECUTADO: B2W - COMPANHIA GLOBAL DO 

VAREJO Visto/DH Trata-se de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE 

interposta por B2W COMPANHIA DIGITAL, em face do MUNICIPIO DE 

SORRISO (qualificados nos autos). Acostada peça inaugural da exceptio 

(Num. 9632996), onde o excipiente alega, em síntese, o cerceamento de 

defesa por ausência de processo administrativo não localizado pelo 

excepto. Inerte o excepto (Num. 15995767). Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. De proêmio, 

insta salientar que a exceção de pré-executividade é construção 

doutrinária e motivo de grande controvérsia acerca de seu alcance. Tal 

provimento é admitido, apenas excepcionalmente, no que se refere aos 

pressupostos processuais e condições da ação. É admitido pela doutrina 

e jurisprudência o cabimento de exceção de pré-executividade quando a 

parte argui matérias de ordem pública ou nulidades do título executivo que 

dispensam, para seu exame, dilação probatória e podem ser apreciadas 

ex-officio pelo juiz, como ocorre, por exemplo, com a prescrição. 

Entretanto, a oposição de exceção de pré-executividade não tem o 

condão de suspender o processo de execução, ante a ausência de 

previsão legal. Para que se reconheça a procedência do pedido formulado 

em exceção de pré-executividade, mister se faz que o excipiente 

demonstre, de plano, a existência de nulidade a impedir a execução, ou 

traga questões que possam ser conhecidas de ofício pelo julgador, sem 

necessidade de dilação probatória. No caso sob análise o questionamento 

é acerca da nulidade ante o cerceamento de defesa, em razão da 

ausência não localização do processo administrativo que originou a CDA, 

pretendendo o excipiente fazer prova meramente documental, utiliza-se da 

exceção de pré-executividade que não admite dilação probatória. 

Compulsando os autos, verifico que a CDA que instruiu a inicial (Num. 

4546510) não violou o disposto no artigo 202 do Código Tributário Nacional 

e artigo 2°, § 5º da LEF, haja vista que consta a indicação do fundamento 

legal da dívida, in verbis: Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública 

aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de 

março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais 

de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e 

balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. § 5º 

- O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter: I - o nome do 

devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou 

residência de um e de outros; II - o valor originário da dívida, bem como o 

termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos 

previstos em lei ou contrato; III - a origem, a natureza e o fundamento legal 

ou contratual da dívida; IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida 

sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e 

o termo inicial para o cálculo; V - a data e o número da inscrição, no 

Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do processo administrativo ou do 

auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. Vejamos o 

que dispõe os incisos II, III e IV do artigo 202 do CTN: Art. 202. O termo de 

inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará 

obrigatoriamente: II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de 
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mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, mencionada 

especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - a data em 

que foi inscrita; O artigo Art. 203 do mesmo dispositivo dispõe que: “A 

omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro 

a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de 

cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a 

decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, 

devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para 

defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada. Outrossim, 

o § 8º do art. 2º da LEF também dispõe que a CDA poderá ser emendada 

ou substituída, in verbis: § 8º - Até a decisão de primeira instância, a 

Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada 

ao executado a devolução do prazo para embargos. Assim, deve ser 

dada a oportunidade ao excepto de juntar aos autos o processo 

administrativo indicado na CDA, corrigindo as omissões. Vejamos o que 

dispõe a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1020496-3 - DA 

2ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS - (44ª VARA CÍVEL) DO 

FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE 

CURITIBA AGRAVANTE: ECP ASSESSORIA CONTÁBIL 

LTDA.AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CURITIBA RELATOR: DES. RUBENS 

OLIVEIRA FONTOURAEXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ- 

EXECUTIVIDADE - ISS - PRESCRIÇÃO - AJUIZAMENTO DA AÇÃO 

RESPEITADO O PRAZO DE CINCO ANOS - AÇÃO PROPOSTA APÓS A 

ENTRADA EM VIGOR DA LC Nº 118/2005 - INTERRUPÇÃO DA 

PRESCRIÇÃO COM O DESPACHO QUE DETERMINA A CITAÇÃO DO 

EXECUTADO - INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO - CERCEAMENTO DE 

DEFESA - NULIDADE DA CDA - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO NÚMERO 

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO OU DO AUTO DE INFRAÇÃO - MERA 

IRREGULARIDADE FORMAL QUE PODE SER SANADA COM BASE NO ART. 

2º, § 8º DA LEI Nº 6.830/80 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - 

Após a entrada em vigor da Lei Complementar nº 118/2005 a prescrição 

se interrompe com o despacho que determina a citação, não havendo que 

se falar em prescrição quando a ação foi ajuizada observando o 

quinquídio legal. 2. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Cód. 

1.07.030 II - A não indicação na CDA do número do processo 

administrativo ou do auto de infração é mera irregularidade formal que 

pode ser sanada, nos moldes do art. 2º, § 8º da Lei nº 6.830/80, situação 

esta que deve ser oportunizada ao exequente. (TJ-PR - Ação Civil de 

Improbidade Administrativa: 10204963 PR 1020496-3 (Acórdão), Relator: 

Rubens Oliveira Fontoura, Data de Julgamento: 07/05/2013, 1ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: DJ: 1103 20/05/2013) Ante o exposto e 

atendendo a tudo mais que dos autos consta, ACOLHO PARCIALMENTE A 

PRESENTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, tão somente a fim de 

determinar a intimação do excepto para juntar aos autos o processo 

administrativo da Multa PROCON FMDC - Termo n. 336484/2011, corrigindo 

a omissão, nos termos da fundamentação acima, no prazo de 15 dias, bem 

como requerer o que entender de direito. Intimem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006409-76.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALMOR BAREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIANI BAREA OAB - MT22616/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1006409-76.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

VALMOR BAREA RÉU: MUNICIPIO DE SORRISO/MT, ESTADO DE MATO 

GROSSO Visto/DH Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido 

de tutela de urgência proposta por VALMOR BAREA, em face do 

MUNICÍPIO DE SORRISO e ESTADO DE MATO GROSSO, alegando em 

síntese, que necessita do medicamento denominado “SORAFENIB – 

NEXAVAR 200mg”, uma vez que foi diagnosticado com “Cirrose (K74.6)” e 

“Carcioma Hepatocelular (C22.0)”, com doença avançada de caráter 

infiltrativo e com trombo de aspecto tumoral em ramo esquerdo da veia 

porta, tratando-se de “NEOPLASIA MALIGNA” do fígado avançada. Requer 

a parte autora, a concessão de tutela antecipada determinando a imediata 

disponibilização do medicamento, seja pela rede pública ou particular. 

Parecer do NAT acostado aos autos, informando que “os 

estabelecimentos de saúde credenciados no SUS e habilitados em 

oncologia – os UNACONs, são os responsáveis pelo fornecimento de 

medicamentos oncológicos”, “em síntese, apenas 10% dos pacientes 

tratados com sorafenibe tiveram ganho de até três meses de sobrevida. 

Mas o estudo só incluiu pacientes com melhor prognóstico entre aqueles 

com câncer hepático (Num. 11106509). A medida liminar fora indeferida 

(Num. 11112509). O Município de Sorriso contestou a demanda, alegando 

a afetação da demanda pelo REsp 1.657.156-RJ do STJ que versa sobre o 

fornecimento de medicamentos não listados no SUS, e no mérito, aduziu a 

ausência de comprovação da hipossuficiência econômica do reclamante, 

da urgência/necessidade do medicamento, e da negativa do Poder Público 

(Num. 11326726). Interposto, embargos de declaração no Num. 11327018. 

Em contestação o Estado de Mato Grosso sustentou preliminarmente a 

ausência de interesse processual, aduzindo no mérito o desrespeitos as 

leis orçamentárias, a reserva do possível e das “escolhas trágicas”, 

comprometimento da isonomia e ao acesso universal à saúde, bem como a 

impertinência da multa diária (Num. 11336772). Interposto agravo de 

instrumento contra o indeferimento da medida liminar (Num. 11416633), 

fora deferida a medida liminar pela E. Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, determinado que os reclamados procedessem ao imediato 

fornecimento do medicamento ao reclamante (Num. 11477362). Diante da 

decisão do Des. Relator, fora determinado que os reclamados 

procedessem ao cumprimento, sob pena de bloqueio de valores (Num. 

11477790), Impugnação à contestação no Num. 12001410, ratificando os 

pedidos iniciais. Informado o descumprimento da medida liminar pela parte 

reclamante (Num. 12467130), determinou-se novo parecer do NAT (Num. 

12522550), o qual informou que “a aquisição/fornecimento dos 

medicamentos antineoplásicos para combater a doença que acomete a 

Requerente é atribuição do estabelecimento de saúde credenciado e 

habilitado em Oncologia (CACON e UNACON – art. 26 da Portaria GM nº 

874/2013 e Portaria/SAS nº 741, de 19/12/2005) no qual o paciente é 

atendido” (Num. 12692705). Em que pese intimados (Num. 11593580 e 

12692768) os reclamados permaneceram inertes quanto ao cumprimento 

da liminar, solicitando a parte requerente, as medidas necessárias para 

garantir a efetivação da medida. Vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Decido. Cumpre observar que o presente feito prescinde de 

dilação probatória, haja vista que, embora contenha matéria de fato e de 

direito, está suficientemente instruído para receber o julgamento, 

consoante prevê o art. 355, I, do NCPC. DA PRELIMINAR DE ausência de 

interesse processual. Será analisada juntamente com o mérito da presente 

demanda. DO MÉRITO. Ao Estado democrático pesa o dever de assegurar, 

na sua mais ampla feição, o direito à saúde a todos os indivíduos, 

indistintamente, na medida em que deve providenciar a implementação de 

ações e políticas públicas que promovam e garantam, de modo universal e 

em igualdade de acesso, a consecução de tal direito a todos os cidadãos. 

Sintetizando a matéria, pode-se retratar representando que, ao Estado 

incumbe o encargo de viabilizar, de modo gratuito, em prol de uma 

generalidade de pessoas que necessitem, assistência farmacêutica e 

médico-hospitalar, mediante o fornecimento de medicamentos, acesso à 

supervisão por profissional da área da saúde e/ou de intervenções 

cirúrgicas, indispensáveis à prevenção, ao tratamento, à habilitação ou à 

reabilitação do indivíduo. Nesse idêntico sentido, não é outro o 

entendimento sufragado pelo STF, cuja ementa transcrevo: “O DIREITO À 

SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL 

DO DIREITO À VIDA. - O direito público subjetivo à saúde representa 

prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas 

pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico 

constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira 

responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - 

políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos 

cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e 

médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito 

fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência 

constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que 

seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização 

federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da 

saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável 

omissão, em grave comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO 

DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM 

PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - O caráter programático 

da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários 

todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a 

organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em 
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promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, 

fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, 

substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, 

por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que 

determina a própria Lei Fundamental do Estado. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, 

A PESSOAS CARENTES, DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS À 

PRESERVAÇÃO DE SUA VIDA E/OU DE SUA SAÚDE: UM DEVER 

CONSTITUCIONAL QUE O ESTADO NÃO PODE DEIXAR DE CUMPRIR. - O 

reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição 

gratuita de medicamentos a pessoas carentes dá efetividade a preceitos 

fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, "caput", e 196) e 

representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário 

de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que 

nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria 

humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF”.(STF, 2ª 

Turma Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.° 393.175/RS, 

Relator: Ministro Celso de Mello, julgado em 12/12/2.006, DJE: 02/02/2.007). 

No presente caso, estamos diante de prestação de serviço próprio do 

Estado, do qual caberia, ordinariamente, a realização direta (saúde). Na 

prestação de serviço de atividades próprias, como o caso da saúde 

pública, seria comum que o próprio Estado as realizasse diretamente. 

Embora existam unidades habilitadas em Oncologia (CACON e UNACON), 

ainda que delegado o serviço próprio, não retira a legitimidade direta do 

Estado na prestação do serviço, com o que possuem os requeridos 

legitimidade para fornecimento dos medicamentos antioneoplásicos. Nesse 

sentido, o entendimento do E. TJMT sobre o tema: “MANDADO DE 

SEGURANÇA INDIVIDUAL – PESSOA IDOSA ENFERMA – FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NECESSÁRIO AO TRATAMENTO DE 

SAÚDE DE CIDADÃ HIPOSSUFICIENTE – OMISSÃO COMPROVADA – 

DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE – ALEGAÇÃO DE 

EXISTÊNCIA DE CENTRO DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA 

(CACON) – IRRELEVÂNCIA – ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO 

SENSU) – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF – 

APLICAÇÃO DE MULTA COERCITIVA AO AGENTE POLÍTICO PARA 

CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – POSSIBILIDADE – SEGURANÇA 

CONCEDIDA. A existência de Centro de Alta Complexidade em Oncologia – 

CACON, não afasta a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, por 

intermédio do seu Secretário Estadual de Saúde, para figurar na presente 

demanda tampouco o dever de fornecer a medicação pleiteada, uma vez 

que é pacífica a orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores 

segundo a qual constitui obrigação solidária dos entes da Federação o 

dever de tornar efetivo o direito à saúde em favor de qualquer pessoa, 

notadamente de pessoas carentes (grifei) (STF – RE 855178 RG, 

Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015). O direito à saúde, 

esculpido nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, prevalece sobre 

as demais normas administrativas do Poder Executivo, não sendo oponível 

ao cidadão qualquer regulamentação que restrinja seus direitos 

fundamentais à vida e à dignidade. Segundo orientação pacífica do STJ, 

“(...) 2. Inexiste óbice, por outro lado, a que as astreintes possam também 

recair sobre a autoridade coatora recalcitrante que, sem justo motivo, 

cause embaraço ou deixe de dar cumprimento a decisão judicial proferida 

no curso da ação mandamental. 3. Parte sui generis na ação de 

segurança, a autoridade impetrada, que se revele refratária ao 

cumprimento dos comandos judiciais nela exarados, sujeita-se, não 

apenas às reprimendas da Lei nº 12.016/09 (art. 26), mas também aos 

mecanismos punitivos e coercitivos elencados no Código de Processo Civil 

(hipóteses dos arts. 14 e 461, §§ 4º e 5º)” (Primeira Turma, REsp 

1399842/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 3/02/2015)” (TJMT; MS 

147534/2015. Turma De Câmaras Cíveis Reunidas De Direito Público E 

Coletivo., DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, J. 

05/05/2016, Publicado no DJE 16/05/2016) Ademais, não há que se falar 

em ofensa ao princípio da isonomia e ao acesso universal à saúde. Isso 

porque a Administração Pública acaba por coagir a parte contrária a 

acionar o Poder Judiciário para ter acesso ao tratamento necessário à 

garantida de seu direito a vida. E ainda que não fosse por isso, restaria o 

direito segundo o princípio da dignidade da pessoa humana, cuja eficácia 

não deve ser vista apenas sob uma ótica meramente negativa, mas como 

elemento de conteúdo axiológico norteador das ações positivas e dos 

direitos a prestações ativas pelo Estado. Não soaria estranho, nesse 

sentido, falar-se em "dignidade social" para destacar a dignidade da 

pessoa no âmbito dos direitos econômicos, sociais e culturais. O tema, de 

matriz constitucional, já foi amplamente discutido no âmbito do Supremo 

Tribunal Federal, como demonstra o acórdão abaixo, de relatoria do E. 

Ministro Celso de Mello: PACIENTE COM HIV/AIDS - PESSOA DESTITUÍDA 

DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - 

FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS - DEVER 

CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO (CF, ARTS. 5º, CAPUT, E 196) - 

PRECEDENTES (STF) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À 

SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL 

DO DIREITO À VIDA. - O direito público subjetivo à saúde representa 

prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas 

pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico 

constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira 

responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - 

políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos 

cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e 

igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à 

saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas 

as pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do 

direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de 

sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode 

mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de 

incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento 

inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO 

PODE TRANSFORMÁ- LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL 

INCONSEQÜENTE. - O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da 

Carta Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que 

compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado 

brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional 

inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas 

expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira 

ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto 

irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei 

Fundamental do Estado. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS A 

PESSOAS CARENTES. - O reconhecimento judicial da validade jurídica de 

programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, 

inclusive àquelas portadoras do vírus HIV/AIDS, dá efetividade a preceitos 

fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput, e 196) e 

representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário 

de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que 

nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria 

humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF. (RE 

271286 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado 

em 12/09/2000, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJ 24-11-2000 PP-00101 EMENT 

VOL-02013-07 PP-01409). Vale ressaltar, ademais, que a parte 

requerente persegue o atendimento de uma necessidade básica de saúde, 

e não o atendimento de um capricho pessoal incompatível com a realidade 

brasileira. Sua intenção cinge-se ao tratamento de moléstia incomum para 

sua condição de vida, sendo certo que a ausência de tratamento 

adequado é fator de risco e severas limitações em sua vida. Não se 

mostra razoável a invocação de desrespeito a limites orçamentários 

quando se verifica que o tratamento médico vindicado é essencial para a 

garantia à vida de quem o requer, tornando-se secundárias as 

considerações de ordem orçamentária ou financeira. Bem abordou tais 

interesses aparentemente conflitantes, com particular brilhantismo, o E. 

Ministro Herman Benjamin, no seguinte acórdão do Superior Tribunal de 

Justiça (grifou-se): ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO 

SUBJETIVO. PRIORIDADE. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. 

ESCASSEZ DE RECURSOS. DECISÃO POLÍTICA. RESERVA DO POSSÍVEL. 

MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. A vida, saúde e integridade físico-psíquica das 

pessoas é valor ético-jurídico supremo no ordenamento brasileiro, que 

sobressai em relação a todos os outros, tanto na ordem econômica, como 

na política e social. 2. O direito à saúde, expressamente previsto na 

Constituição Federal de 1988 e em legislação especial, é garantia subjetiva 

do cidadão, exigível de imediato, em oposição a omissões do Poder 

Público. O legislador ordinário, ao disciplinar a matéria, impôs obrigações 

positivas ao Estado, de maneira que está compelido a cumprir o dever 

legal. 3. A falta de vagas em Unidades de Tratamento Intensivo - UTIs no 

único hospital local viola o direito à saúde e afeta o mínimo existencial de 

toda a população local, tratando-se, pois, de direito difuso a ser protegido. 

4. Em regra geral, descabe ao Judiciário imiscuir-se na formulação ou 

execução de programas sociais ou econômicos. Entretanto, como tudo no 

Estado de Direito, as políticas públicas se submetem a controle de 
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constitucionalidade e legalidade, mormente quando o que se tem não é 

exatamente o exercício de uma política pública qualquer, mas a sua 

completa ausência ou cumprimento meramente perfunctório ou 

insuficiente. 5. A reserva do possível não configura carta de alforria para 

o administrador incompetente, relapso ou insensível à degradação da 

dignidade da pessoa humana, já que é impensável que possa legitimar ou 

justificar a omissão estatal capaz de matar o cidadão de fome ou por 

negação de apoio médico-hospitalar. A escusa da "limitação de recursos 

orçamentários" frequentemente não passa de biombo para esconder a 

opção do administrador pelas suas prioridades particulares em vez 

daquelas estatuídas na Constituição e nas leis, sobrepondo o interesse 

pessoal às necessidades mais urgentes da coletividade. O absurdo e a 

aberração orçamentários, por ultrapassarem e vilipendiarem os limites do 

razoável, as fronteiras do bom-senso e até políticas públicas legisladas, 

são plenamente sindicáveis pelo Judiciário, não compondo, em absoluto, a 

esfera da discricionariedade do Administrador, nem indicando rompimento 

do princípio da separação dos Poderes. 6. "A realização dos Direitos 

Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo 

discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente 

da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à 

dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando 

esta é fruto das escolhas do administrador" (REsp 1.185.474/SC, Rel. 

Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29.04.2010). 7. Recurso 

Especial provido. (Recurso Especial nº 1068731/RS (2008/0137930-3), 2ª 

Turma do STJ, Rel. Herman Benjamin. j. 17.02.2011, unânime, DJe 

08.03.2012). No que se refere à cominação de multa diária, tenho que não 

deve ser aplicada, uma vez que o Tribunal de Justiça deste Estado já se 

posicionou no sentido de não ser este o meio mais eficaz para compelir o 

ente público ao cumprimento da decisão, mas sim o bloqueio online nas 

contas públicas. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

FORNECIMENTO DE CIRURGIA – TUTELA DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO 

RECURSAL DO MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

PÚBLICOS – DEVER CONSTITUCIONAL – MULTA COERCITIVA – 

EXCLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO. O poder público tem o dever 

constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total 

assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o 

seu tratamento. Comprovada a necessidade do tratamento, bem como do 

risco de dano irreparável, a obrigatoriedade no fornecimento do tratamento 

é medida que se impõe. Conforme a jurisprudência do STJ, “o 

funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade 

solidária da União, Estados-membros e Municípios de modo que qualquer 

destas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo 

de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas 

desprovidas de recursos financeiros”. (STJ, AgRg no REsp 1.225.222/RR, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/12/2013). 

Deve ser excluída a multa cominatória, visto que devem ser adotados 

outros mecanismos para efetivação da tutela jurisdicional no plano prático. 

(AI 154120/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 

18/02/2016). AGRAVO INTERNO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/TRATAMENTO - FIXAÇÃO DE MULTA 

COMINATÓRIA AO ENTE PÚBLICO - SUBSTITUIÇÃO PELO BLOQUEIO ON 

LINE – MEIO MAIS EFICAZ NO CASO CONCRETO - RECURSO PROVIDO EM 

PARTE. “O bloqueio de valores na conta corrente do Estado, embora 

possa parecer mais rigoroso, apresenta-se como medida menos onerosa 

do que a imposição da multa diária. (...) A maioria dos componentes da 

Primeira Seção tem considerado possível a concessão de tutela específica 

para determinar o bloqueio de valores em contas públicas a fim de garantir 

o custeio de tratamento médico indispensável, como meio de concretizar o 

princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde. 

(...)” (REsp 868.038/RS; Rel. Min. Eliana Calmon; 2ª. T.; Julg. 27/05/2008, 

DJe 12/06/2008). É possível ao julgador adotar o bloqueio on line de 

valores em contas públicas em substituição à multa diária se, no caso 

concreto, esta providência configurar-se como o meio coercitivo mais 

eficaz para compelir o ente público ao cumprimento da decisão que impõe 

a entrega de medicamentos”. (Ag 136875/2015, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/11/2015, 

Publicado no DJE 11/12/2015). RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - DECISÃO 

QUE DETERMINA AO PODER PÚBLICO DISPONIBILIZAR NOS 

ESTABELECIMENTOS DA REDE MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE SAÚDE, 

INTEGRANTES DO SUS, OS MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA 

FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA - DEFERIMENTO DO PEDIDO DE 

LIMINAR PELO JUIZ A QUO FIXANDO-SE O PRAZO DE 24 HORAS PARA 

CUMPRIMENTO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 2.000,00 

(DOIS MIL REAIS) - PLEITO DE FIXAÇÃO DO PRAZO EM 30 (TRINTA) DIAS 

PARA O CUMPRIMENTO DA LIMINAR - EXCLUSÃO DA MULTA FIXADA EM 

PRIMEIRA INSTÂNCIA - PRAZO EXÍGUO E MULTA EXCESSIVA - 

SUBSTITUIÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA POR BLOQUEIO ON-LINE - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A substituição da astreinte pelo 

bloqueio on-line é medida que se impõe, por ser o mecanismo mais eficaz 

para o imediato cumprimento da decisão, que tem por finalidade 

resguardar o tratamento de saúde indispensável ao ser humano, em 

respeito ao Princípio da Dignidade Humana, bem como o direito à vida e à 

saúde, nos moldes do art. 461, § 5º do Código de Processo Civil. (Agravo 

de Instrumento nº 0114680-64.2013.8.11.0000, 3ª Câmara Cível do TJMT, 

Rel. Maria Aparecida Ribeiro. j. 24.02.2015, DJe 03.03.2015). Pois bem, 

tracejadas tais premissas, ao excursionar o exame a respeito do cipoal de 

circunstâncias que envolvem o caso submetido à apreciação, verifica-se 

que o paciente se submeteu a avaliação médica, subscrita por profissional 

da área médica e devidamente habilitado para o desempenho de tal mister, 

oportunidade em que restou evidenciado que ele necessita do 

medicamento, objeto da demanda. Assim, como forma de emprestar 

efetividade à regra constitucional que consagra o direito à saúde, a 

procedência do pedido formulado, nos moldes em que foi deduzido, é 

medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

vertido na peça inicial, fazendo-o com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I do NCPC, para o fim de CONDENAR os requeridos 

ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE SORRISO, a obrigação de 

fazer, consubstanciada no fornecimento do medicamento denominado 

“SORAFENIB (NEXAVAR) 200MG” OU OUTRO MEDICAMENTO, 

DISPONIBILIZADO PELO SUS, EQUIVALENTE E DE EFICÁCIA 

COMPROVADA AO TRATAMENTO QUE A PARTE AUTORA NECESSITA, 

no prazo de 05 (cinco) dias, contados da intimação da presente sentença, 

pelo período necessário ao tratamento. Para o caso de descumprimento, 

incorrerá o responsável em eventual improbidade administrativa e 

responsabilização criminal por desobediência, prevaricação ou outro 

tipificável à espécie, sem prejuízo do bloqueio de valores nas verbas 

públicas para satisfação do objeto da presente ação. Por derradeiro, no 

que diz respeito às verbas da sucumbência, deixo registrado que os 

requeridos ficarão isentos do pagamento das custas judiciais, em razão 

do comando normativo consignado no art. 3.º, inciso I da Lei Estadual n.º 

7.603/2.001. Condeno os requeridos ao pagamento de honorários 

advocatícios a advogada da parte autora, que arbitro em R$1.000,00, nos 

termos do § 8º do art. 85 do CPC, na proporção de 50% para cada 

requerido (CPC, art. 87, §1º). Comunique-se ao D. Des. Relator do 

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000289-06.2018.8.11.0000 (Num. 

11477362). Sentença sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 

496, I, do NCPC. Transitada em julgado e não havendo requerimentos, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006449-58.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - 

INDSH (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSENIR TEIXEIRA OAB - SP125253 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA 

LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT0005985A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA INTIMAR AS PARTES PARA, 

NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAREM-SE ACERCA DA PETIÇÃO DE 

PROPOSTA DE HONORÁRIOS DO PERITO JUDICIAL NOMEADO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000740-08.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DORACI COSTA ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000740-08.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

DORACI COSTA ARAUJO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. A parte requerida alegou, em sua contestação, a 

questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proemio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento administrativo 

se deu em 25/09/17 (Num. 12996434) termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 19/02/2018, não há que 

se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a 

questão prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não 

existem verbas prescritas a serem reconhecidas. Visando comprovar a 

qualidade de dependência da autora para com o de cujus, designo o dia 

28/01/2018 às 13h30min para a realização de audiência de instrução e 

julgamento. Intimem-se as partes e seus procuradores. Outrossim, 

conforme disposto no artigo 455 §1°, do NCPC cabe ao advogado da parte 

intimar as testemunhas por ele arroladas da audiência designada. Às 

providências.

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003923-55.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ANDREA CALEGARO OAB - MT17769/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERONI SALVON BERGMANN (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE SORRISO EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE ___ DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

ANDERSON CANDIOTTO PROCESSO n. 1003923-55.2016.8.11.0040 Valor 

da causa: $3,146.44 ESPÉCIE: [CORREÇÃO MONETÁRIA]->EXECUÇÃO 

FISCAL (1116) POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE SORRISO/MT Endereço: 

Avenida Porto Alegre, 2525, Centro, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 

POLO PASSIVO: Nome: VERONI SALVON BERGMANN CPF: 

712.716.009-00 (EXECUTADO) FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO 

POLO PASSIVO, VERONI SALVON BERGMANN acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de 

serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DECISÃO: Vistos 

etc.Cite-se o Executado para pagar o débito, no prazo de 05 (cinco) dias 

(art. 8º da Lei nº 6.830/80), ou garantir a execução nomeando bens à 

penhora, observada a ordem prevista no artigo 9º da mesma Lei.O 

executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) 

dias, contados da intimação da penhora.Não pago o débito, nem garantida 

à execução, o oficial de justiça fará a penhora de bens do devedor, 

procedendo-se desde logo a avaliação, devendo o valor constar no termo 

ou auto de penhora.Não oferecidos embargos ou acaso rejeitados, a 

alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão judicial. O 

leilão judicial será precedido de publicação de edital, afixado no local de 

costume, na sede do juízo, e publicado em resumo uma só vez, na 

imprensa oficial.Independentemente de autorização judicial, poderá o 

Oficial de Justiça utilizar-se das prerrogativas elencadas no § 2º do artigo 

212 do Novo Código de Processo Civil.Às providências. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste 

edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, SUELI RIFFEL, digitei. Sorriso, 26 

de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010720-64.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER ANDREGHETTO OAB - MT0009431A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO ALVES DO NASCIMENTO 01080889108 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010720-64.2012.8.11.0040. REQUERENTE: IVANILDA GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: RONALDO ALVES DO NASCIMENTO 01080889108 Vistos 

etc. Em que pese o pedido de suspensão do feito por 90 dias pelo 

exequente, fato é que a suspensão do feito prevista no art. 313, VII, do 

NCPC não se coaduna com o princípio da celeridade que norteia os 

Juizados Especiais, prevista no art. 2º da Lei n. 9.099/95. Ademais, já 

houve o transcurso de quase dois meses da manifestação retro. Assim, 
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intime-se o exequente para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003673-85.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRINEU GALDIMIR TRINDADE STOCK (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1003673-85.2017.8.11.0040. REQUERENTE: MACHADO CARNIEL & CIA 

LTDA - ME REQUERIDO: IRINEU GALDIMIR TRINDADE STOCK Vistos etc. 

Considerando o julgamento do feito no Num. 12680522, prejudicada se 

encontra a contestação apresentada pelo reclamado. Assim, certifique-se 

o transito em julgado da sentença proferida nos autos. Após, não havendo 

requerimentos, arquivem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003926-73.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT16749-O (ADVOGADO(A))

ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA OAB - MT19706/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003926-73.2017.8.11.0040. Trata-se de reclamação proposta por JAIRO 

FERREIRA DOS SANTOS em face de BANCO BRADESCO S.A.., em que 

pretende: a) a declaração de inexistência de débito frente à reclamada; b) 

a condenação da reclamada a título de indenização por danos morais. A 

reclamante sustenta que, conquanto não tenha efetuado qualquer compra 

junto a empresa reclamada, foi surpreendida com uma anotação em 

órgãos de proteção ao crédito por ele efetuada. Audiência de conciliação 

realizada restou infrutífera. A empresa reclamada apresentou 

contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de conduta ilícita, 

reforçando a existência de contratação por parte da reclamante de 

serviços de cartão e havendo seu inadimplemento, hipótese que autoriza a 

inclusão do seu nome em órgão de proteção ao crédito. Nesses termos, 

pugna pela improcedência dos pedidos contidos na reclamação. É o 

relatório. A lide comporta julgamento antecipado, pois não há a 

necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil) Pois bem, no que diz com o mérito, não se pode 

perder de vista o disposto no art. 14 do CDC, o qual estabelece a 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1º. O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º. O 

serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 

3º. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro.” Acresça-se que houve no caso 

em crivo a inversão do ônus da prova, diante do que cabe à parte 

reclamada comprovar a licitude do registro impugnado pela parte 

reclamante, conforme orientação jurisprudencial: “CIVIL - AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - 

COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO 

IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES 

INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE PROVA DO 

PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A 

responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança irregular seguida 

de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo de crédito 

enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que autoriza, 

se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 

8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus probandi em 

favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de provas da 

regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se tomá-lo 

por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da cobrança 

indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos danos 

morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido.” 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). Nessa toada, tenho que a 

reclamada logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório, pois 

comprovou, de forma adequada, a existência de relação contratual com o 

reclamante e juntou todos os comprovantes devidamente assinados, bem 

assim o seu inadimplemento a ensejar a inclusão de seus dados em 

órgãos de proteção ao crédito. Os documentos que acompanham a 

contestação indicam que a reclamante, ao contrário do afirmado na inicial, 

efetuou a contratação dos serviços ofertados pela empresa reclamada, 

pois há assinatura do reclamante. Logo, não há que se falar em ilícito a ser 

indenizado. Importa frisar que responde por perdas e danos aquele que 

litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente (CPC-2015, art. 79). As 

hipóteses de litigância de má-fé encontram-se descritas no art. 80 do 

CPC-2015, dentre elas, estão: deduzir pretensão ou defesa contra texto 

expresso de lei ou fato incontroverso e alterar a verdade dos fatos. 

Desse modo, o reclamante deve ser condenado a pagar multa, 

correspondente a 05% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, bem 

assim a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, e a 

arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que 

efetuou, no termos do art. 81, caput, do CPC-2015. Pelo exposto, 

apresento o projeto de sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES 

os pedidos contidos na inicial. Considerando a litigância de má-fé do 

reclamante (CPC-2015, art. 80, incisos I e II), condeno-o ao pagamento de 

multa no valor correspondente a 05% (cinco por cento) do valor corrigido 

da causa (CPC, art. 81), bem como ao pagamento das custas processuais 

e de honorários em favor da douta defesa da empresa reclamada (Lei n. 

9.099/95, art. 55), os quais arbitro em 15% sobre a mesma base. Remeto à 

apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do 

presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 

9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 20 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003926-73.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT16749-O (ADVOGADO(A))

ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA OAB - MT19706/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003926-73.2017.8.11.0040. Trata-se de reclamação proposta por JAIRO 
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FERREIRA DOS SANTOS em face de BANCO BRADESCO S.A.., em que 

pretende: a) a declaração de inexistência de débito frente à reclamada; b) 

a condenação da reclamada a título de indenização por danos morais. A 

reclamante sustenta que, conquanto não tenha efetuado qualquer compra 

junto a empresa reclamada, foi surpreendida com uma anotação em 

órgãos de proteção ao crédito por ele efetuada. Audiência de conciliação 

realizada restou infrutífera. A empresa reclamada apresentou 

contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de conduta ilícita, 

reforçando a existência de contratação por parte da reclamante de 

serviços de cartão e havendo seu inadimplemento, hipótese que autoriza a 

inclusão do seu nome em órgão de proteção ao crédito. Nesses termos, 

pugna pela improcedência dos pedidos contidos na reclamação. É o 

relatório. A lide comporta julgamento antecipado, pois não há a 

necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil) Pois bem, no que diz com o mérito, não se pode 

perder de vista o disposto no art. 14 do CDC, o qual estabelece a 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1º. O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º. O 

serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 

3º. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro.” Acresça-se que houve no caso 

em crivo a inversão do ônus da prova, diante do que cabe à parte 

reclamada comprovar a licitude do registro impugnado pela parte 

reclamante, conforme orientação jurisprudencial: “CIVIL - AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - 

COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO 

IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES 

INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE PROVA DO 

PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A 

responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança irregular seguida 

de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo de crédito 

enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que autoriza, 

se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 

8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus probandi em 

favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de provas da 

regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se tomá-lo 

por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da cobrança 

indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos danos 

morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido.” 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). Nessa toada, tenho que a 

reclamada logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório, pois 

comprovou, de forma adequada, a existência de relação contratual com o 

reclamante e juntou todos os comprovantes devidamente assinados, bem 

assim o seu inadimplemento a ensejar a inclusão de seus dados em 

órgãos de proteção ao crédito. Os documentos que acompanham a 

contestação indicam que a reclamante, ao contrário do afirmado na inicial, 

efetuou a contratação dos serviços ofertados pela empresa reclamada, 

pois há assinatura do reclamante. Logo, não há que se falar em ilícito a ser 

indenizado. Importa frisar que responde por perdas e danos aquele que 

litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente (CPC-2015, art. 79). As 

hipóteses de litigância de má-fé encontram-se descritas no art. 80 do 

CPC-2015, dentre elas, estão: deduzir pretensão ou defesa contra texto 

expresso de lei ou fato incontroverso e alterar a verdade dos fatos. 

Desse modo, o reclamante deve ser condenado a pagar multa, 

correspondente a 05% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, bem 

assim a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, e a 

arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que 

efetuou, no termos do art. 81, caput, do CPC-2015. Pelo exposto, 

apresento o projeto de sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES 

os pedidos contidos na inicial. Considerando a litigância de má-fé do 

reclamante (CPC-2015, art. 80, incisos I e II), condeno-o ao pagamento de 

multa no valor correspondente a 05% (cinco por cento) do valor corrigido 

da causa (CPC, art. 81), bem como ao pagamento das custas processuais 

e de honorários em favor da douta defesa da empresa reclamada (Lei n. 

9.099/95, art. 55), os quais arbitro em 15% sobre a mesma base. Remeto à 

apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do 

presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 

9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 20 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010969-10.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SALES DE ARAUJO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010969-10.2015.8.11.0040. Trata-se de reclamação proposta por KASA 

FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP em face de ANTONIO 

SALES DE ARAUJO, em que relata a reclamante que é credora da 

reclamada no valor de R$ 15.062,08 (quinze mil e sessenta e dois reais e 

oito centavos). Citada a reclamada, a mesma não apresentou contestação, 

bem como não compareceu à audiência de conciliação. No mais, relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38, caput, da Lei 9.099/95. É o relatório. 

A lide comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 330, I, do CPC, 

já que não há necessidade de produção de prova em audiência. A 

reclamada foi citada de forma eficaz, contudo, sequer demonstrou 

interesse em participar ativamente dos atos processuais, deixando de 

comparecer à audiência de conciliação e apresentar contestação, diante 

do que declaro a revelia, a teor do art. 20 da Lei n. 9.099/95. É da 

literalidade de tal comando normativo que a revelia acarreta a presunção 

de veracidade dos fatos alegados pela reclamante, salvo se o contrário 

resultar da prova dos autos. Ou seja, “essa presunção não é absoluta, 

podendo ser afastada se da análise das provas carreadas aos autos o 

Magistrado obtiver conclusão diferente do que alega o requerente” 

(Apelação Cível do Juizado Especial nº 20141310050527 (864375), 3ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/DF, Rel. Robson 

Barbosa de Azevedo. j. 28.04.2015, DJe 05.05.2015). A presunção, não 

obstante, deve prosperar neste feito, isso porque a dívida alegada está 

comprovada pela nota promissória apresentada/ Ante o exposto, 

apresento o projeto de sentença, no sentido de JULGAR PROCEDENTE O 

PEDIDO, para o efeito de condenar a reclamada a pagar à parte 

reclamante o valor R$ 15.062,08 (quinze mil e sessenta e dois reais e oito 

centavos), corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do vencimento, e 

acrescido de juros legais, a partir da data da citação (NCPC, art. 240). Com 

o trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento 

posterior, a pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à 

parte interessada requerer o cumprimento, recomendando-se observância 

ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Sem condenação ao pagamento de custas ou 

honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, 

ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença na forma do 

disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. . JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA 

Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer 

o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 
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NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 20 de julho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001628-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ASUNCION COLMAN AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1001628-74.2018.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, IMPULSIONO estes autos a fim de intimar a parte executada 

(advogado), na forma do art. 513, §2º do CPC, para cumprimento da 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, 

nos termos do art. 523, § 1º, do CPC. Fica a parte executada advertida de 

que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação. 

Sorriso/MT, 26 de outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001075-27.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL MENDES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Processo: 1001075-27.2018.8.11.0040 Certifico para os 

devidos fins que, empós análise detida, constatei que a parte reclamada 

não foi intimada da sentença proferida via DJE, vez que o patrono não 

havia sido habilitado nos autos até a presente data. Razão pela qual, 

impulsiono esses autos a fim de intimar a parte reclamada da sentença de 

ID. 14203525. O referido é verdade e dou fé. Sorriso/MT, 26 de outubro de 

2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002850-14.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1002850-14.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 14556589, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Sorriso/MT, 26 de 

outubro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001500-88.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE VERNE DE OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIRO ALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Processo: 1001500-88.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 8095378, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 26 de outubro 

de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000171-75.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA DOMINGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000171-75.2016.8.11.0040. REQUERENTE: SILVIA DOMINGUES 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, RELATÓRIO 

Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, 

da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de ação de indenização 

por danos morais em que relata a parte autora, SILVIA DOMINGUES, que 

ao tentar efetuar compras no comércio local foi informada que a venda 

não poderia ser realizada ante a constatação de uma inscrição do seu 

nome nos cadastros restritivos de crédito, no valor de R$54,90 em relação 

ao contrato 69866584. Diz que procurou a requerida que informou que o 

débito era devido e deveria ser pago. Diz que não houve qualquer 

comunicação acerca da inscrição realizada. Requer: a) a declaração de 

inexigibilidade da dívida; b) a anulação do contrato em apreço, c) a 

condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais 

no valor de 40 salários mínimos; A requerida contesta alegando que a 

cobrança do débito trata-se de exercício regular de direito. Afirma que 

houve contratação do serviço Claro TV, instalado em 31/01/2013. Diz que 

o endereço de instalação dos equipamentos é o mesmo fornecido pela 

autora na inicial. Diz que a cliente entrou diversas vezes em contato 

requerendo informações acerca das cobranças. Afirma que o valor da 

inscrição refere-se à fatura com vencimento em 08/03/2013. Diz inexistir 

dano moral sofrido. Não se pode perder de vista o disposto no art. 14 do 

CDC, o qual estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de 

serviços: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

§ 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o 

consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as 

circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; 

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a 

época em que foi fornecido. § 2º O serviço não é considerado defeituoso 

pela adoção de novas técnicas. § 3º O fornecedor de serviços só não 

será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. (...) 

Pois bem, quanto ao mérito, houve no caso em crivo a inversão do ônus 

da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte requerida comprovar a 

licitude do registro impugnado pela parte autora, conforme orientação 

jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

- EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM 

DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE 

PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE 

PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança 

irregular seguida de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo 

de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que 

autoriza, se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, 

da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus 
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probandi em favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de 

provas da regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se 

tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da 

cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos 

danos morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido. 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A requerente alega 

desconhecer o débito em questão, enquanto a requerida alega que a TV 

por assinatura foi contratada pela parte autora, tendo sido utilizada. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. Como referido na petição inicial, a parte autora 

não nega a contratação dos serviços, dizendo apenas desconhecer a 

origem do débito e também afirmando que não houve notificação acerca 

da inscrição realizada. A requerida demonstra que o débito que originou a 

inscrição é referente à fatura não paga do mês de março de 2013, sendo 

que não houve insurgência da parte autora quanto a tal débito nem mesmo 

comprovação de pagamento do mesmo. Assim, não verifico existir 

legalidade no valor cobrado e na consequente inscrição, de modo que 

julgo improcedente a demanda. Quanto à alegação de ausência de 

notificação da inscrição, cabe referir que a notificação prévia de inscrição 

é atribuição do próprio órgão de proteção ao crédito, não sendo de 

responsabilidade da credora, ora requerida, nesse sentido: REPARAÇÃO 

DE DANO MORAL - INSCRIÇÃO DE FORMA DEVIDA DO NOME EM 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO 

PRÉVIA -RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO ARQUIVISTA DO BANCO 

DE DADOS -ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1 - Indenização com base no § 2o 

do art. 43 do CDC. Nos termos da Súmula n 359 do STJ, cabe ao 

SPC/SERASA enviar a notificação ao devedor, e não à empresa quanto ao 

apontamento do débito naqueles anais. 2 - Ilegitimidade passiva do credor. 

Matéria de ordem pública, cognoscível de ofício. Art. 267, § 3o, do CPC. 

Processo extinto, de ofício. 3 - Recurso conhecido e improvido. (RI 

1955/2009, DR. YALE SABO MENDES, 5ª TURMA RECURSAL, Julgado em 

17/06/2010, Publicado no DJE 16/09/2010) DISPOSITIVO Face ao exposto, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA da ação declaratória. Sem custas e 

honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto 

à apreciação do Juiz Presidente do Juizado Especial Cível para 

homologação. Sorriso/MT, 09 de julho de 2018. Janaína L. Franz Tartari 

Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 12 de julho de 

2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000171-75.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA DOMINGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000171-75.2016.8.11.0040. REQUERENTE: SILVIA DOMINGUES 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, RELATÓRIO 

Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, 

da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de ação de indenização 

por danos morais em que relata a parte autora, SILVIA DOMINGUES, que 

ao tentar efetuar compras no comércio local foi informada que a venda 

não poderia ser realizada ante a constatação de uma inscrição do seu 

nome nos cadastros restritivos de crédito, no valor de R$54,90 em relação 

ao contrato 69866584. Diz que procurou a requerida que informou que o 

débito era devido e deveria ser pago. Diz que não houve qualquer 

comunicação acerca da inscrição realizada. Requer: a) a declaração de 

inexigibilidade da dívida; b) a anulação do contrato em apreço, c) a 

condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais 

no valor de 40 salários mínimos; A requerida contesta alegando que a 

cobrança do débito trata-se de exercício regular de direito. Afirma que 

houve contratação do serviço Claro TV, instalado em 31/01/2013. Diz que 

o endereço de instalação dos equipamentos é o mesmo fornecido pela 

autora na inicial. Diz que a cliente entrou diversas vezes em contato 

requerendo informações acerca das cobranças. Afirma que o valor da 

inscrição refere-se à fatura com vencimento em 08/03/2013. Diz inexistir 

dano moral sofrido. Não se pode perder de vista o disposto no art. 14 do 

CDC, o qual estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de 

serviços: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

§ 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o 

consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as 

circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; 

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a 

época em que foi fornecido. § 2º O serviço não é considerado defeituoso 

pela adoção de novas técnicas. § 3º O fornecedor de serviços só não 

será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. (...) 

Pois bem, quanto ao mérito, houve no caso em crivo a inversão do ônus 

da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte requerida comprovar a 

licitude do registro impugnado pela parte autora, conforme orientação 

jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

- EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM 

DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE 

PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE 

PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança 

irregular seguida de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo 

de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que 

autoriza, se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, 

da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus 

probandi em favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de 

provas da regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se 

tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da 

cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos 

danos morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido. 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A requerente alega 

desconhecer o débito em questão, enquanto a requerida alega que a TV 

por assinatura foi contratada pela parte autora, tendo sido utilizada. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. Como referido na petição inicial, a parte autora 

não nega a contratação dos serviços, dizendo apenas desconhecer a 

origem do débito e também afirmando que não houve notificação acerca 

da inscrição realizada. A requerida demonstra que o débito que originou a 

inscrição é referente à fatura não paga do mês de março de 2013, sendo 

que não houve insurgência da parte autora quanto a tal débito nem mesmo 

comprovação de pagamento do mesmo. Assim, não verifico existir 

legalidade no valor cobrado e na consequente inscrição, de modo que 

julgo improcedente a demanda. Quanto à alegação de ausência de 

notificação da inscrição, cabe referir que a notificação prévia de inscrição 

é atribuição do próprio órgão de proteção ao crédito, não sendo de 

responsabilidade da credora, ora requerida, nesse sentido: REPARAÇÃO 

DE DANO MORAL - INSCRIÇÃO DE FORMA DEVIDA DO NOME EM 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO 

PRÉVIA -RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO ARQUIVISTA DO BANCO 

DE DADOS -ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1 - Indenização com base no § 2o 

do art. 43 do CDC. Nos termos da Súmula n 359 do STJ, cabe ao 

SPC/SERASA enviar a notificação ao devedor, e não à empresa quanto ao 

apontamento do débito naqueles anais. 2 - Ilegitimidade passiva do credor. 
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Matéria de ordem pública, cognoscível de ofício. Art. 267, § 3o, do CPC. 

Processo extinto, de ofício. 3 - Recurso conhecido e improvido. (RI 

1955/2009, DR. YALE SABO MENDES, 5ª TURMA RECURSAL, Julgado em 

17/06/2010, Publicado no DJE 16/09/2010) DISPOSITIVO Face ao exposto, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA da ação declaratória. Sem custas e 

honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto 

à apreciação do Juiz Presidente do Juizado Especial Cível para 

homologação. Sorriso/MT, 09 de julho de 2018. Janaína L. Franz Tartari 

Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 12 de julho de 

2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001661-35.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NARA TEREZINHA FORNARI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVIA NAJARA FORNARI CENCI OAB - MT0008911A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOANA DARC DA SILVA (EXECUTADO)

 

Processo: 1001661-35.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 8001832, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 26 de outubro 

de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004151-59.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA NOVO FUTURO LTDA (REQUERIDO)

 

Processo:1004151-59.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono a estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante da correspondência 

devolvida encaminhada ao reclamado com a observação do correio, 

‘’MUDOU-SE” para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço 

atualizado da parte Reclamada, tendo em vista o retorno da 

correspondência.Sorriso/MT, 26 de Outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010383-12.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA ALTINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E IMOBILIARIA JHONATAN LTDA - ME (EXECUTADO)

RODRIGO DI DOMENICO (EXECUTADO)

PABLO FREITA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Processo: 8010383-12.2011.8..11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 8196934, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 26 de outubro 

de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006787-32.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ONILDO GOMES PECANHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1006787-32.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte Reclamante (advogado), para que, no prazo de 05 

(dias) cinco, manifeste-se acerca do valor depositado nos autos e da 

petição de Ids. 14556589 e 14577790, requerendo o que entender de 

direito. Sorriso/MT, 26 de outubro de 2018. Elite Capitanio Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010492-55.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA FELIX DE SA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGENES PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLAUBER DA SILVA OAB - MT0010429A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ROMÁRIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO (TESTEMUNHA)

SALDANHA MADEIRA MORAIS (TESTEMUNHA)

LINDOMAR PAIM (TESTEMUNHA)

VALDIR BARRETO BONFIM JUNIOR (TESTEMUNHA)

LAURIZETE DE FREITAS MORAIS (TESTEMUNHA)

WANDERSON LAGO DUTRA (TESTEMUNHA)

VENCESLAU DA COSTA SANTIAGO NETO (TESTEMUNHA)

JOSEMAR PAIM (TESTEMUNHA)

 

C E R T I D Ã O DE IMPULSIONAMENTO Processo: 

8010492-55.2013.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente em cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 

16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar, a 

parte executada(advogado), na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não 

o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da 

condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Fica as partes 

advertidas de que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. Não havendo cumprimento voluntário, deverá 

a parte exequente apresentar atualização do débito com a incidência da 

multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao 

assinalado no item “II”, independente de nova intimação, sob pena de 

arquivamento. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para análise 

dos demais pedidos formulados pela parte exequente. Ainda para a 

hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior. Sorriso/MT, 26 de Outubro de 2018. 

Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010841-87.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO BARATTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GREGORI MADALOZZO OAB - MT15842-A (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 8010841-87.2015.8.11.0040. Partes do processo: 

Parte Autora: EXEQUENTE: JULIANO TRAMONTINA Parte Ré: EXECUTADO: 

JAIRO BARATTO Por meio de embargos à execução (id. 992683), a 

executada/espólio de Jairo Baratto alega: a) sua ilegitimidade passiva, por 

haver interesse de incapaz envolvido; b) nulidade da citação; c) excesso 

de execução. Impugnação aos embargos à execução (id. 992686). É o 
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breve relato. Decido. Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva, 

tendo em vista que no âmbito do Juizado Especial Cível é vedado ao 

incapaz figurar como parte, bem como que há interesse de menor 

envolvido na presente demanda, o que contraria o Enunciado 148 do 

FONAJE (Inexistindo interesse de incapazes, o Espólio pode ser parte nos 

Juizados Especiais Cíveis (XXIX Encontro – Bonito/MS), a preliminar 

arguida merece acolhimento. Nesse sentido, é a orientação jurisprudencial: 

PROCESSUAL. DEMANDA CONTRA SUCESSÃO. PRESENÇA DE 

INCAPAZES. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

INCOMPETENCIA ABSOLUTA E QUE PRESCINDE DE ARGUIÇÃO. 

APLICAÇÃO DO ART. 8º DA LEI 9099/95 EM CONJUNTO COM O 

ENUNCIADO 148 DO FONAJE. EXTINÇÃO CABÍVEL SEGUNDO O ART. 51, 

IV, DA MESMA LEI. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO SIMPLES. 

INVIABILIDADE DE CISÃO DAS DEMANDAS, POIS FUNDADAS NO MESMO 

FATO - ACIDENTE DE TRANSITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. Embora o art. 8º da Lei 9099/95 não inclua a Sucessão 

dentre aqueles que não poderão ser partes no Juizado Especial Cível, no 

caso concreto a Sucessão é composta por quatro incapazes, cujos 

interesses se presume prejudicado pela informalidade do rito do Juizado 

Especial Cível e pela não intervenção do Ministério Público, regra nestes 

casos, como era no antigo CPC (art. 82, inciso I) e continua sendo no CPC 

atual ( Art. 178, inciso II). A incerteza que o "caput" do art. 8º sempre 

causou, diante da referência expressa à proibição do incapaz de ser 

parte, aliado ao disposto no Art. 51, inciso VI, que indiretamente admitia a 

Sucessão, suscitou, além de inúmeras decisões, a edição do Enunciado 

148 do FONAJE - Forum Permanente dos Juizados Especiais: ENUNCIADO 

148 (Substitui o Enunciado 72) - Inexistindo interesse de incapazes, 

Espólio pode ser parte nos Juizados Especiais Cíveis (XXIX Encontro - 

Bonito/MS). Em se tratando de Competência Funcional, é do tipo absoluta. 

Logo, pode e deve ser declarada "de ofício", em qualquer fase do 

processo, não sendo legítima a arguição de prejuízo formulada pelo 

recorrente, que mal elegeu o Juízo ao propor a ação. Quanto ao co-réu, de 

fato, não existiria óbice em ser demandado e julgado no Juizado Especial 

Cível, não fosse o litisconsórcio que o próprio recorrente formou. Nos 

casos de reparação de danos por acidente de trânsito, pode o sedizente 

lesado demandar apenas o condutor, apenas o proprietário do veículo, ou 

ambos. O litisconsórcio, no caso, é facultativo quanto a formação e 

simples quanto aos efeitos da sentença. Porém, escolhendo a parte 

demandar contra ambos, por motivos óbvios a discussão deve se dar no 

mesmo processo. Ou seja, não poderia o processo continuar em relação 

ao proprietário no Juizado Especial, com a possibilidade de outra demanda 

ser proposta contra a Sucessão. Por fim, a extinção é a medida que se 

impõe diante do disposto no art. 51 da Lei 9099/95, não se aplicando a 

remessa dos autos ao Juízo competente no âmbito do Juizado Especial 

Cível. (Recurso Cível Nº 71006146989, Segunda Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado 

em 23/11/2016) Ante o exposto, ACOLHO os embargos e JULGO EXTINTA 

a execução, nos termos do art. 485, IV, do NCPC. Sem honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se. SORRISO, 9 de maio de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001662-83.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JANAIR DE FRANCA NOVAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO CARLOS DAMIANI OAB - MT0020866-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HORING & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALLAN CARLOS SCHIMIDT OAB - MT21958/O (ADVOGADO(A))

 

DECISÃO Processo: 1001662-83.2017.8.11.0040. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: JANAIR DE FRANCA NOVAIS Parte Ré: 

REQUERIDO: HORING & CIA LTDA - EPP Cuida-se de embargos de 

declaração opostos por HORING & CIA LTDA – EPP em face da sentença 

prolatada no Id. 10047199, alegando a ocorrência de omissão. Para tanto 

informa que em sua contestação requereu a condenação da reclamante 

em litigância de má-fé e em danos morais, em virtude da contratação de 

advogado. É o relatório. O objetivo dos embargos de declaração é a 

manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, porventura 

existente na decisão em sentido amplo. Analisando os autos, verifica-se a 

ocorrência de omissão, uma vez que de fato não foram apreciados os 

pedidos de litigância de má-fé e contraposto. Dessa forma, passo a 

analisá-los. Da litigância de má-fé. O art. 79 do Código de Processo Civil, 

dispõe que: “Art. 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de 

má-fé como autor, réu ou interveniente.” Por sua vez, o art. 80 do CPC, 

estabelece que: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - 

deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao 

andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente 

infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente 

protelatório”. No caso em tela, observa-se que a reclamante possuía um 

débito frente à empresa reclamada, no valor de R$562,00 (quinhentos e 

sessenta e dois reais) e em razão disso teve seu nome inscrito em órgãos 

de proteção ao crédito, agindo a reclamada no exercício regular de seu 

direito. Após a parte reclamante ter realizado o pagamento do débito 

inadimplente a empresa reclamada promoveu a baixa da restrição, 

conforme se verifica do extrato constante no Id. 9243834. Constata-se 

que a reclamante promoveu incidente manifestamente infundado, uma vez 

que tinha ciência de que estava em débito junto a empresa reclamada. 

Logo, resta configurada a litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do 

CPC. Do dano material. Quanto ao pedido de condenação da parte 

reclamante em dano material, entendo que também faz jus ao pedido. Com 

efeito, a reclamada para se fazer presente em juízo e, portanto, contestar 

a pretensão inicial, necessitou despender recursos na contratação de um 

advogado, gasto este que poderia ser tranquilamente evitado se a 

reclamante não tivesse ajuizado a presente ação. Até porque, não fosse a 

intervenção do causídico, os réu certamente, por força de revelia, seria 

condenada a pagar os danos morais requerido na inicial. Tais 

circunstâncias não podem ser desconsideradas pelo julgador, mormente 

porque evidenciam ato ilícito da reclamante e, portanto, fato gerador da 

obrigação de indenizar, no caso, a título de dano material (arts. 186 e 927 

do CC). Contudo, só fará jus ao deferimento de tal pedido no limite do que 

for provado nos autos, pois os danos materiais dependem de prova cabal, 

conforme pacífica jurisprudência. No caso em tela, a comprovação do 

dano no valor de R$7.140,00 (sete mil e cento e quarenta reais), 

encontra-se demonstrado pelo contrato de prestação de serviços de 

honorários advocatícios juntado no id 9243836. Ante o exposto, eu juiz 

leigo, apresento projeto de sentença no sentido de CONHECER dos 

embargos de declaração e JULGÁ-LOS PROCEDENTES, para o fim de 

condenar a reclamante ao pagamento da multa no valor de 2% do valor da 

causa, bem como para condená-la ao pagamento de dano material no 

valor de R$7.140,00 (sete mil e cento e quarenta reais), corrigidos pelo 

INPC, a partir do desembolso. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, 

para homologação ou substituição do presente projeto de sentença na 

forma do disposto no art. 40, da lei 9099/95. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza 

seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a 

pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte 

interessada requerer o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 

10 de maio de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001662-83.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JANAIR DE FRANCA NOVAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO CARLOS DAMIANI OAB - MT0020866-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HORING & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALLAN CARLOS SCHIMIDT OAB - MT21958/O (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001662-83.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: JANAIR DE FRANCA NOVAIS REQUERIDO: HORING & CIA 

LTDA - EPP Trata-se de reclamação proposta por JANAIR DE FRANCA 

NOVAIS em face da HORING & CIA LTDA-EPP, em que pretende: a) a 

concessão de medida liminar para a retirada do seu nome de órgãos de 
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proteção ao crédito; e b) a condenação da parte reclamada em danos 

morais. A reclamante sustenta que revende roupas e acessórios da 

empresa reclamada, bem assim que deveria repassar o valor de 

R$1.008,84 (mil e oito reais e oitenta e quatro centavos), referente aos 

artigos que recebeu para revender. Afirma que efetuou pagamento da 

quantia de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), sendo acordado 

que o restante seria pago após 60 (sessenta) dias. No entanto, ao tentar 

realizar compras no comércio local, foi surpreendida com a anotação de 

seus dados em órgãos de proteção ao crédito, ora promovida pela 

empresa reclamada, o que causou danos morais. Por fim, argumenta que 

efetuou o pagamento do valor restante mediante pagamento de boleto 

bancário expedido pela empresa reclamada. A inicial vem instruída com os 

documentos constantes nos Ids. 5875338 e 5875355. Audiência de 

conciliação restou infrutífera (Id. 9255304). Contestação consta no Id. 

9243828. Em síntese, argumenta a inexistência de ilicitude, tendo atuado 

no exercício regular de direito, uma vez que somente promoveu a 

inscrição do nome da parte reclamante em órgãos de proteção ao crédito 

na data de 16-8-2016, em razão de sua inadimplência, no valor de 

R$562,00 (quinhentos e sessenta e dois reais). Sustenta que a parte 

reclamante efetuou o pagamento do valor devido em 06-9-2016, tendo, 

assim, promovido a baixa da negativação. Nesses termos, pugna pela 

improcedência dos pedidos contidos na inicial. Juntou documentos nos Ids. 

9243829, 9243832, 9243831, 9243834, 9243836, 9243841, 9243842, 

9243843 e 9243870. É o relatório. A lide comporta julgamento antecipado, 

já que não há necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, 

I). Quanto à inaplicabilidade do CDC. À luz da teoria finalista, qualifica-se 

como consumidor toda pessoa, física ou jurídica, que adquire ou utiliza 

produto ou serviço como destinatário final (CDC, art. 2º, caput). No caso, 

como será visto adiante, restou configurada a relação jurídica entre as 

partes, consubstanciada no fornecimento de roupas e acessórios pela 

parte reclamada à parte reclamante, figurando esta como representante 

comercial daquela, pois atua como revendedora autônoma dos artigos 

distribuídos pela empresa fornecedora. Desse modo, a relação jurídica 

advinda da aquisição de produtos, com o fim específico de prover o 

comércio e a sua distribuição no varejo, assim como os alegados prejuízos 

experimentados pelo desacerto comercial entre as partes, deve ser 

compreendida e solvida à luz da disciplina civil comum, e não do 

microssistema consumerista. Quanto à existência da dívida impugnada. É 

incontroversa a existência de relação negocial entre as partes, 

consubstanciada na revenda, pela parte reclamante, de roubas e 

acessórios fornecidos pela empresa reclamada. Aliás, essa relação é 

confirmada por ambas as partes. Igualmente, incontroverso o fato de que 

a parte reclamante possuía um débito frente à empresa reclamada, no 

valor de R$562,00 (quinhentos e sessenta e dois reais), situação que 

afasta a alegada ilicitude da conduta da empresa reclamada, 

consubstanciada na inscrição do nome da parte reclamante em órgãos de 

proteção ao crédito, tendo, assim, agido no exercício regular de seu 

direito, não havendo que se falar em dano moral. Nesse sentido, a 

jurisprudência aponta: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE 

DIREITO. Consoante reiterada jurisprudência desta Corte, o dever de 

indenizar encontra suas diretrizes no artigo art. 186 no NCC, que 

preconiza que todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica 

obrigado a reparar o dano, evidenciando, essa norma, a adoção, pela lei, 

da teoria subjetiva relativamente à responsabilidade civil; O dever de 

reparar o prejuízo causado a terceiro depende da conjugação de três 

pressupostos indissociáveis: culpa do agente, dano e nexo causal; Em 

ocorrendo inadimplência do autor perante terceiro, a negativação de seu 

nome configura exercício regular de direito, tendente a propiciar controle 

cadastral sobre a idoneidade patrimonial de seus clientes; Sentença 

mantida.” (TJMG. Proc. n. 10672110050081002. 12ª Câmara Cível. Relator 

DOMINGOS COELHO. Julgado em 13-3-2013). [sem destaque no original] 

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO 

ANULATÓRIA DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR. DÉBITO EXISTENTE. 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. 

DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. CONDUTA ILÍCITA NÃO 

CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O PAGAMENTO 

DA DÍVIDA FORA EFETUADO EM PERÍODO QUE INJUSTIFICASSE A 

INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. ÔNUS QUE LHE CABIA, SEGUNDO A REGRA DO ART. 333, 

INCISO I, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA QUE SE MANTÉM. 

APLICAÇÃO DO ART. 557, CAPUT, DO CPC. SEGUIMENTO NEGADO. - O 

atraso no pagamento de fatura de cartão de crédito legitima a inscrição do 

nome do devedor nos cadastros restritivos de crédito, observada a regra 

do art. 43 do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que falar em 

ato abusivo ou ilegal, mas sim em exercício regular de direito. - O autor não 

trouxe ao processo prova inequívoca a corroborar suas alegações. Como 

é sabido, a inversão do ônus da prova só é possível quando a obtenção 

das provas pelo autor for de difícil acesso, que não é o caso dos autos. - 

Nos termos do art. 333, inciso I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova 

dos fatos constitutivos do seu direito. - Não tendo sido comprovado que a 

parte ré negativou o nome do autor por dívida inexistente, não há que falar 

em indenização por danos morais.” (TJPB. Proc. n. 23983720098150251. 

3º Cível. Relator JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ. Julgado em 21-10-2015). [sem 

destaque no original] De outro lado, a empresa reclamada comprovou que, 

logo após a parte reclamante ter realizado o pagamento do débito 

inadimplente, o que efetivamente ocorreu em 06-9-2016 (Id. 5875355), 

promoveu a baixa da restrição, conforme se verifica do extrato constante 

no Id. 9243834. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de 

sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, bem assim para JULGAR EXTINTO O PROCESSO, nos termos 

dos artigos 316 e 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo 

Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Isento de custas e 

honorários advocatícios (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer 

o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 02 de outubro de 2017. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA MONTEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Trata-se de reclamação 

proposta por ANA CRISTINA MONTEIRO DOS SANTOS em face de BANCO 

BMG, em que pretende: a) a concessão de liminar para que a instituição 

financeira reclamada cesse as cobranças realizadas em face de dívida 

paga; b) a declaração de inexistência de débito referente ao Contrato n. 

21577788; e c) a condenação da instituição financeira reclamada a título 

de indenização por danos morais. A parte reclamante sustenta que firmou 

um empréstimo consignado com a instituição financeira reclamada, 

Contrato n. 21577788, sendo ajustado que o pagamento se daria em 58 

(cinquenta e oito) parcelas no valor de R$109,32 (cento e nove reais e 

trinta e dois centavo). Aduz que, em 03-6-2013, efetuou a quitação do 

saldo devedor no valor de R$3.276,88 (três mil e duzentos e setenta e 

seis reais e oitenta e oito centavos). No entanto, a instituição financeira 

reclamada continuou a realizar incessantes cobranças do alegado crédito, 

com o enviou de várias notificações extrajudiciais, telefonemas e 

mensagens, situação que lhe ocasionou danos morais. A liminar foi 

deferida (Id. 11406046). Devidamente citada, a instituição financeira 

reclamada apresentou contestação no Id. 13425324. Em síntese, 

argumenta que o Contrato n. 21577788 foi renegociado em quatro 

ocasiões em razão da “queda de margem sofrida pela parte Autora”, bem 

assim que “ATUALMENTE O CONTRATO ENCONTRA-SE LIQUIDADO”. 

Nesses termos, pugna pela improcedência do pedido indenizatório. 

Audiência de conciliação restou infrutífera (Id. 13536608). É o relatório. A 

lide comporta julgamento antecipado, pois não há a necessidade de 
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produção de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil). Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É de rigor 

reconhecer a incidência do CDC ao presente caso, notadamente dos 

diversos efeitos dele decorrentes. De fato, levando-se em conta o 

conceito de consumidor estampado no art. 2º do CDC, bem como o 

conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, 

conclui-se que a reclamada está sujeita às delimitações e implicações 

decorrentes das relações de consumo, posto que ofertou no mercado 

serviços financeiros, os quais foram contratados pela parte reclamante na 

condição de destinatária final, razão pela qual está caracterizada a 

relação de consumo para todos os fins legais. Aliás, o Superior Tribunal 

de Justiça editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código de Defesa do 

Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Como consequência 

disso, o citado código assegura que toda indenização derivada de relação 

de consumo se sujeita, em regra, ao regime da responsabilidade objetiva. 

Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, VI e 14. Quanto ao pedido para a 

inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, 

além da verossimilhança das alegações, a evidente hipossuficiência da 

parte reclamante/consumidor em relação à reclamada/instituição financeira 

de grande porte, situação de onde emerge a necessidade da inversão 

postulada a fim de que seja garantida a salutar isonomia processual na 

presente demanda. Nesses termos, é de rigor a inversão do ônus da 

prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que 

a reclamada produza todas as provas necessárias ao esclarecimento da 

demanda, sob as penas da lei. Quanto à inexistência do débito. No caso, 

diferentemente do sustentado pela instituição financeira reclamada, não 

restou demonstrado a existência de débito da parte reclamante em relação 

ao Contrato n. 21577788, pois realizou a quitação do saldo devedor em 

03-6-2013, mediante o pagamento da quantia de R$3.276,88 (três mil e 

duzentos e setenta e seis reais e oitenta e oito centavos), conforme 

consta dos documentos juntados no Id. 11393043. Aliás, a própria 

instituição financeira reclamada confirma em sua contestação a 

inexistência do débito reclamado, quando afirma que “ATUALMENTE O 

CONTRATO ENCONTRA-SE LIQUIDADO” (Id. 13425324). Quanto ao dano 

moral. De início, importa frisar que incide sobre a instituição bancária a 

responsabilidade civil objetiva pelo dano causado à vítima do evento 

danoso, sendo irrelevante a existência ou não de culpa, a teor do que 

dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 479 do STJ, que assim 

dispõe: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos 

gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por 

terceiros no âmbito de operações bancárias". No caso, verifica-se 

evidente situação de serviço defeituoso, consubstanciado em cobrança 

insistente de crédito decorrente de empréstimo consignado já quitado pela 

parte contratante/reclamante, inclusive com o envio de diversas 

notificações extrajudiciais (Id. 11393049), as quais não foram 

efetivamente impugnadas. A respeito do serviço defeituoso, dispõe o CDC: 

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos: 

§ 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o 

consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as 

circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; 

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a 

época em que foi fornecido.” [sem destaque no original] Em situação 

análoga o TJRS reconheceu a obrigação de indenizar. Confira-se: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

COBRANÇA INDEVIDA E REITERADA DE DÍVIDA QUITADA, ACORDO 

HOMOLOGADO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MORAL 

CARACTERIZADO. 1. A parte autora sustenta estar recebendo cobranças 

reiteradas de valores indevidos, eis que a dívida perante a ré já está 

quitada, com a ameaça de inscrição nos órgãos de restrição ao crédito, 

fato que lhe ocasionou danos de ordem extrapatrimonial. 2. A situação 

relatada na inicial demonstra a conduta negligente da demandada, que por 

inúmeras vezes efetuou a cobrança de valores já adimplidos, não 

atendendo as reclamações formuladas pelo consumidor, consoante 

demonstra a vasta prova documental carreada ao feito. 3. No que tange à 

prova do dano moral, por se tratar de lesão imaterial, desnecessária a 

demonstração do prejuízo, na medida em que possui natureza 

compensatória, minimizando de forma indireta as conseqüências da 

conduta da ré, decorrendo aquele do próprio fato. Conduta ilícita da 

demandada que faz presumir os prejuízos alegados pela parte autora, é o 

denominado dano moral puro. 4. O valor a ser arbitrado a título de 

indenização por dano imaterial deve levar em conta o princípio da 

proporcionalidade, bem como as condições da ofendida, a capacidade 

econômica do ofensor, além da reprovabilidade da conduta ilícita 

praticada. Por fim, há que se ter presente que o ressarcimento do dano 

não se transforme em ganho desmesurado, importando em enriquecimento 

ilícito. 5. No caso em análise não houve o pagamento das cobranças 

indevidamente realizadas, e eventual determinação de repetição dos 

valores viria a configurar enriquecimento ilícito da parte autora, nos termos 

do artigo 885 do Código Civil. Dado parcial provimento ao recurso.” 

(Apelação Cível Nº 70063416093, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 29/04/2015). [sem 

destaque no original] “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSISTENTES 

COBRANÇAS POR DÍVIDA JÁ PAGA, ATRAVÉS DE TELEFONEMAS E 

MENSAGENS ELETRÔNICAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

RECONHECIDA NA SENTENÇA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO 

QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 1.500,00. CABIMENTO DA 

MAJORAÇÃO PARA A QUANTIA DE R$ 3.000,00, QUE MELHOR ATENDE 

ÀS FINALIDADES COMPENSATÓRIA E PUNITIVA DO INSTITUTO, 

OBSERVANDO PRECEDENTES DESTE COLEGIADO. RECURSO PROVIDO, 

EM PARTE.” (Recurso Cível Nº 71004865846, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, 

Julgado em 30/04/2014). [sem destaque no original] Destaca-se, por 

oportuno, que na medida em que a instituição financeira reclamada admite 

a realização de empréstimo, assume o risco do empreendimento, devendo 

disponibilizar de recursos máximos de excelência em seus serviços, para 

evitar a ocorrência de falhas e, por conseguinte, danos aos seus clientes. 

Havendo falha nessa prestação de serviço, cabe ao banco reclamado, 

imediatamente, diligenciar no sentido de corrigir as falhas e ressarcir o 

consumidor dos danos sofridos, o que no caso em testilha não ocorreu. 

Restando comprovado também que não houve culpa da parte reclamante 

quanto à falha na prestação dos serviços, mesmo porque é da instituição 

financeira reclamada à incumbência de adotar as cautelas necessárias a 

tanto. Posto isso, passamos à conclusão, com a fixação do quantum 

devido a título de danos morais, cabe destacar que, como é cediço, 

embora o sistema jurídico brasileiro não seja tarifado, a doutrina e a 

jurisprudência mais autorizada, estabelecem alguns parâmetros para 

nortear, subsidiar e orientar o juiz na fixação do quantum debeatur, sendo 

certo que deve ser levado em conta a extensão do dano sofrido, o grau 

de culpa e a conduta (ação ou omissão) de quem provocou o dano, sendo 

nessa linha o entendimento jurisprudencial. No caso sub judice, tendo 

como parâmetro os critérios acima referidos, destacando, principalmente, 

que a dor moral sofrida pela parte reclamante, foi resultante da conduta 

negligente do banco reclamado, instituição financeira de grande porte, 

entendo que a fixação do quantum indenizatório no equivalente a 

R$4.000,00 (quatro mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do 

razoável e proporcional, o prejuízo moral que o fato acarretou ao 

reclamante. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita correspondência 

com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim 

com as condições da vítima e do autor da ofensa, revelando-se, além 

disso, ajustada ao princípio da equidade. Por certo que o art. 14, §3º, do 

CDC, permite a parte reclamada a isenção de responsabilidade, quando 

comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No caso, a instituição 

financeira reclamada não logrou êxito na demonstração de tais 

excludentes. Isso porque a culpa exclusiva de terceiro não existe no caso 

em análise, pois não deve ser confundida com o risco da atividade. Ante o 

exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de 

confirmar a liminar concedida no Id. 11406046, bem assim para JULGAR 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) 

DECLARAR a inexistência do débito impugnado – Contrato n. 21577788; 2) 

CONDENAR a instituição financeira reclamada a pagar, a título de danos 

morais, o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), a ser atualizado pelo INPC 

a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e 

acrescido de juros legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 

do STJ); e 3) JULGAR EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 

487, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem condenação 

ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 

54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à 

apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do 

presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. 
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JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 11 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002642-30.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DE MORAIS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CAMPELLO TORRES NETO OAB - RJ0122539A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que em cumprimento ao § 2º do artigo 1.023 do CPC, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte reclamante dos embargos opostos no 

ID. 14572429, para querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000205-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA COSTA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Trata-se de reclamação 

proposta por FABIANA COSTA CARDOSO em face de TRICARD 

SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA, em que 

pretende: a) a declaração de inexistência de débito referente ao Contrato 

n. 6363755668915009, no valor de R$ 345,85 (trezentos e quarenta e 

cinco reais e oitenta e cinco centavos); e b) a condenação do banco 

reclamado a título de indenização por danos morais em valor a ser fixado 

por este Juízo. A parte reclamante sustenta que, a despeito de não ter 

realizado qualquer operação financeira com o banco reclamado, foi 

surpreendida com a inscrição do seu nome em órgãos de proteção ao 

crédito, referente a uma suposta dívida advinda proveniente do Contrato n. 

6363755668915009, no valor de R$ 345,85 (trezentos e quarenta e cinco 

reais e oitenta e cinco centavos), situação que lhe ocasionou danos 

morais. Devidamente citado, o banco reclamado apresentou contestação 

no Id. 13503347. Em síntese, argumenta a existência de relação jurídica, 

uma vez que a parte reclamante, mediante o estabelecimento ARMAZEM 

DO CHICO, localizado nesta cidade, contratou em 09-9-2016 os serviços 

de cartão de crédito (n. 6363755668915009) que ora oferta. Aduz que o 

débito que gerou a cobrança impugnada é decorrente de inadimplemento 

por parte da reclamante, conforme extratos que instruem a sua 

contestação. Nesses termos, argumenta a inexistência de conduta ilícita a 

ensejar a reparação pretendida, pugnando pela improcedência dos 

pedidos contidos na inicial. Audiência de conciliação restou infrutífera (Id. 

13585254). Impugnação à contestação encontra-se no Id. 13599810. Em 

síntese, a parte reclamante rechaça todas as alegações do banco 

reclamado, pugnando pela procedência dos pedidos contidos na inicial. É o 

relatório. A lide comporta julgamento antecipado, pois não há a 

necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil). Inexistindo preliminares, passo a análise do mérito. 

Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É de rigor 

reconhecer a incidência do CDC ao presente caso, notadamente dos 

diversos efeitos dele decorrentes. De fato, levando-se em conta o 

conceito de consumidor estampado no art. 2º do CDC, bem como o 

conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, 

conclui-se que o banco reclamado está sujeito às delimitações e 

implicações decorrentes das relações de consumo, posto que ofertou no 

mercado serviços bancários, os quais foram contratados pela parte 

reclamante, razão pela qual está caracterizada a relação de consumo 

para todos os fins legais. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça editou a 

Súmula n. 297 que dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável 

às instituições financeiras”. Como consequência disso, o citado código 

assegura que toda indenização derivada de relação de consumo se 

sujeita, em regra, ao regime da responsabilidade objetiva. Tal assertiva é 

colhida dos artigos 6º, VI e 14. Quanto ao pedido para a inversão do ônus 

da prova. Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, além da 

verossimilhança das alegações, a evidente hipossuficiência da parte 

reclamante/consumidor em relação ao banco reclamado/instituição 

bancária de grande porte, situação de onde emerge a necessidade da 

inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar isonomia 

processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a inversão 

do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a 

fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias ao 

esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Quanto à existência de 

contratação de empréstimo. De início, frise-se que houve no caso em crivo 

a inversão do ônus da prova, diante do que cabe à parte reclamada 

comprovar a licitude da cobrança efetivada em face da parte reclamante, 

inclusive com a inscrição desta em órgãos de proteção ao crédito. Nessa 

toada, tenho que a parte reclamada logrou êxito em se desincumbir do 

ônus probatório, pois comprovou, de forma adequada, a existência de 

relação contratual com a parte reclamante, bem assim a sua inadimplência, 

a ensejar a cobrança impugnada. Os documentos que instruem a 

contestação indicam que a parte reclamante firmou em 09-9-2016 o 

TERMO DE ADESÃO AO CARTÃO E AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO 

ARMAZEM DO CHICO (Id. 13513986), do qual consta a assinatura da parte 

reclamante, similar àquela registrada nos documentos que instruem a 

inicial (Id. 11446949). Aliás, no ato da aludida contratação, a parte 

reclamante apresentou seus documentos pessoais, conforme se infere do 

Id. 13513986. Já o débito impugnado pela parte reclamante encontra-se 

devidamente demonstrado por documentos que compõem tanto o corpo da 

contestação (Id. 13503347) quanto àqueles que a instrui, notadamente os 

extratos constantes nos Ids. 13513984, os quais demonstram o 

inadimplemento da parte reclamante em relação às compras efetivas 

mediante o Cartão de Crédito n. 63637556689150. Por outro lado, a parte 

reclamante não demonstrou a quitação do débito informado pela parte 

reclamada, cingindo-se a alegar que os valores cobrados são indevidos, 

pois que “jamais contraiu tal dívida”. Desse modo, provada a existência de 

relação negocial e a existência de inadimplemento, a cobrança impugnada 

revela-se legítima, não havendo que se falar em ato ilícito ensejador da 

reparação pretendida. A jurisprudência é remansosa nesse sentido. 

Confira-se: “APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO 

MORAL INDEVIDO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - OCORRÊNCIA. Restando 

comprovada a transação comercial entre o apelante e o apelado e não 

havendo quaisquer provas de que teria o primeiro sido vítima de fraude e 

que não teria contraído a dívida em questão, há que se reconhecer a 

regularidade da inscrição do nome do requerente nos cadastros de maus 

pagadores, por ter se tratado de exercício regular de direito. Restando 

evidenciado que o autor alterou a verdade dos fatos, cabível a aplicação 

da pena de multa por litigância de má-fé.” (TJMG. AC n. 

10024122521115001. 18ª Câmara Cível. Relator ARNALDO MACIEL. 

Julgado em 25-3-2014). Logo, não há que se falar em ilícito a ser 

indenizado. A despeito de a conduta da parte reclamante flertar com a 

litigância de má-fé, entendo que não há como se concluir seguramente 

nesse sentido. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de 

sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, por conseguinte, JULGAR EXTINTO O PROCESSO, nos termos 

dos artigos 316 e 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo 

Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 
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arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em 

caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 11 de julho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000205-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA COSTA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Trata-se de reclamação 

proposta por FABIANA COSTA CARDOSO em face de TRICARD 

SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA, em que 

pretende: a) a declaração de inexistência de débito referente ao Contrato 

n. 6363755668915009, no valor de R$ 345,85 (trezentos e quarenta e 

cinco reais e oitenta e cinco centavos); e b) a condenação do banco 

reclamado a título de indenização por danos morais em valor a ser fixado 

por este Juízo. A parte reclamante sustenta que, a despeito de não ter 

realizado qualquer operação financeira com o banco reclamado, foi 

surpreendida com a inscrição do seu nome em órgãos de proteção ao 

crédito, referente a uma suposta dívida advinda proveniente do Contrato n. 

6363755668915009, no valor de R$ 345,85 (trezentos e quarenta e cinco 

reais e oitenta e cinco centavos), situação que lhe ocasionou danos 

morais. Devidamente citado, o banco reclamado apresentou contestação 

no Id. 13503347. Em síntese, argumenta a existência de relação jurídica, 

uma vez que a parte reclamante, mediante o estabelecimento ARMAZEM 

DO CHICO, localizado nesta cidade, contratou em 09-9-2016 os serviços 

de cartão de crédito (n. 6363755668915009) que ora oferta. Aduz que o 

débito que gerou a cobrança impugnada é decorrente de inadimplemento 

por parte da reclamante, conforme extratos que instruem a sua 

contestação. Nesses termos, argumenta a inexistência de conduta ilícita a 

ensejar a reparação pretendida, pugnando pela improcedência dos 

pedidos contidos na inicial. Audiência de conciliação restou infrutífera (Id. 

13585254). Impugnação à contestação encontra-se no Id. 13599810. Em 

síntese, a parte reclamante rechaça todas as alegações do banco 

reclamado, pugnando pela procedência dos pedidos contidos na inicial. É o 

relatório. A lide comporta julgamento antecipado, pois não há a 

necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil). Inexistindo preliminares, passo a análise do mérito. 

Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É de rigor 

reconhecer a incidência do CDC ao presente caso, notadamente dos 

diversos efeitos dele decorrentes. De fato, levando-se em conta o 

conceito de consumidor estampado no art. 2º do CDC, bem como o 

conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, 

conclui-se que o banco reclamado está sujeito às delimitações e 

implicações decorrentes das relações de consumo, posto que ofertou no 

mercado serviços bancários, os quais foram contratados pela parte 

reclamante, razão pela qual está caracterizada a relação de consumo 

para todos os fins legais. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça editou a 

Súmula n. 297 que dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável 

às instituições financeiras”. Como consequência disso, o citado código 

assegura que toda indenização derivada de relação de consumo se 

sujeita, em regra, ao regime da responsabilidade objetiva. Tal assertiva é 

colhida dos artigos 6º, VI e 14. Quanto ao pedido para a inversão do ônus 

da prova. Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, além da 

verossimilhança das alegações, a evidente hipossuficiência da parte 

reclamante/consumidor em relação ao banco reclamado/instituição 

bancária de grande porte, situação de onde emerge a necessidade da 

inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar isonomia 

processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a inversão 

do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a 

fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias ao 

esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Quanto à existência de 

contratação de empréstimo. De início, frise-se que houve no caso em crivo 

a inversão do ônus da prova, diante do que cabe à parte reclamada 

comprovar a licitude da cobrança efetivada em face da parte reclamante, 

inclusive com a inscrição desta em órgãos de proteção ao crédito. Nessa 

toada, tenho que a parte reclamada logrou êxito em se desincumbir do 

ônus probatório, pois comprovou, de forma adequada, a existência de 

relação contratual com a parte reclamante, bem assim a sua inadimplência, 

a ensejar a cobrança impugnada. Os documentos que instruem a 

contestação indicam que a parte reclamante firmou em 09-9-2016 o 

TERMO DE ADESÃO AO CARTÃO E AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO 

ARMAZEM DO CHICO (Id. 13513986), do qual consta a assinatura da parte 

reclamante, similar àquela registrada nos documentos que instruem a 

inicial (Id. 11446949). Aliás, no ato da aludida contratação, a parte 

reclamante apresentou seus documentos pessoais, conforme se infere do 

Id. 13513986. Já o débito impugnado pela parte reclamante encontra-se 

devidamente demonstrado por documentos que compõem tanto o corpo da 

contestação (Id. 13503347) quanto àqueles que a instrui, notadamente os 

extratos constantes nos Ids. 13513984, os quais demonstram o 

inadimplemento da parte reclamante em relação às compras efetivas 

mediante o Cartão de Crédito n. 63637556689150. Por outro lado, a parte 

reclamante não demonstrou a quitação do débito informado pela parte 

reclamada, cingindo-se a alegar que os valores cobrados são indevidos, 

pois que “jamais contraiu tal dívida”. Desse modo, provada a existência de 

relação negocial e a existência de inadimplemento, a cobrança impugnada 

revela-se legítima, não havendo que se falar em ato ilícito ensejador da 

reparação pretendida. A jurisprudência é remansosa nesse sentido. 

Confira-se: “APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO 

MORAL INDEVIDO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - OCORRÊNCIA. Restando 

comprovada a transação comercial entre o apelante e o apelado e não 

havendo quaisquer provas de que teria o primeiro sido vítima de fraude e 

que não teria contraído a dívida em questão, há que se reconhecer a 

regularidade da inscrição do nome do requerente nos cadastros de maus 

pagadores, por ter se tratado de exercício regular de direito. Restando 

evidenciado que o autor alterou a verdade dos fatos, cabível a aplicação 

da pena de multa por litigância de má-fé.” (TJMG. AC n. 

10024122521115001. 18ª Câmara Cível. Relator ARNALDO MACIEL. 

Julgado em 25-3-2014). Logo, não há que se falar em ilícito a ser 

indenizado. A despeito de a conduta da parte reclamante flertar com a 

litigância de má-fé, entendo que não há como se concluir seguramente 

nesse sentido. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de 

sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, por conseguinte, JULGAR EXTINTO O PROCESSO, nos termos 

dos artigos 316 e 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo 

Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em 

caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 11 de julho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004976-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA CRISTINA SMIDERLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTINS SORNA OAB - MT0019693A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVEREST TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Processo: 1004976-37.2017.8.11.0040. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: ANGELA CRISTINA SMIDERLE Parte Ré: 

REQUERIDO: EVEREST TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA Trata-se de 

reclamação ajuizada por ANGELA CRISTINA SMIDERLE em face de 
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EVEREST TRANSPORTES, objetivando a condenação da reclamada ao 

pagamento de saldo residual da estadia, multa contratual e danos morais. 

A reclamada em sua contestação suscitou preliminar de incompetência 

territorial. É o relatório. Decido. A presente ação tem como fundamento o 

contrato firmado entre as partes consistente no pagamento do valor de 

R$1,20 (um real e vinte centavos) retroagindo 05 horas do dia e da hora 

da chegada do caminhão da reclamante ao destino até liberação com a 

devida descarga do produto na destinatária. Segundo a reclamante, não 

houve o pagamento da estadia e, por isso, ajuizou a presente ação, 

cobrando, inclusive a multa contratual por conta do descumprimento de 

cláusula extrajudicial e danos morais. Conforme se verifica no Termo de 

Acordo firmado pelas partes (Id. 10034522), o foro eleito pelas partes é o 

da Comarca de Cuiabá, conforme previsto na Cláusula Sexta. Tratando-se 

de competência relativa, deve ser observada a vontade das partes, em 

atenção ao princípio do pacta sun servanda, nos termos do art. 63 do 

Código de Processo Civil, in verbis “Art. 63. As partes podem modificar a 

competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será 

proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só 

produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir 

expressamente a determinado negócio jurídico.” No caso concreto a ação 

é de natureza obrigacional (contrato) e o acordo consta de contrato 

escrito, conforme exigido no parágrafo primeiro do art. 63. Nesse 

contexto, vejamos o que dispõe a cláusula sexta do termo de acordo: 

“Fica eleito o Foro da comarca de Cuiabá/MT, com renúncia expressa de 

qualquer outro, por mais privilegiado que o outro seja para dirimir 

quaisquer dúvidas e questões oriundas do presente Termo de Acordo”. 

Aplica-se ao caso a Súmula 335 do STF: “É válida a cláusula de eleição do 

foro para os processos oriundos do contrato.” Pelo exposto, apresento o 

presente projeto de sentença, no sentido de, JULGAR EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, diante da incompetência deste 

Juízo para conhecer, processar e julgar o feito, nos termos do art. 485, 

inciso VI, do CPC. Sem condenação ao pagamento de custas ou 

honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, 

ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença, na forma 

do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo 

Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das partes. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 10 de maio de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000870-32.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRYELLY ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Trata-se de reclamação 

proposta por SANDRYELLY ALVES PEREIRA em face de CLUB MAIS 

ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, em que pretende: a) a concessão 

de liminar para retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito; b) 

a declaração de inexistência de débito no valor de R$253,29 (duzentos e 

cinquenta e três reais e vinte e nove centavos); c) a condenação do 

banco reclamado a título de indenização por danos morais; e d) a inversão 

do ônus da prova. A parte reclamante sustenta que, apesar de não ter 

realizado qualquer contração dos serviços ofertados pela parte 

reclamada, foi surpreendida com anotação de seus dados em órgãos de 

restrição ao crédito, motivada por suposta dívida no valor de R$253,29 

(duzentos e cinquenta e três reais e vinte e nove centavos). A pretensão 

liminar foi deferida (Id. 4940112). Devidamente citada, a parte reclamada 

apresentou contestação no Id. 8023208. Em síntese, argumenta a 

existência de relação negocial entre as partes, consubstanciada no 

fornecimento do cartão de crédito CARTÃO CLUB MAIS (n. 

6363554809235869), bem assim aos serviços CARTÃO MAIS PROTEGIDO 

e PROTEÇÃO DÁ SORTE, tudo em 04-12-2014, tudo conforme documentos 

que anexa em sua contestação. Aduz que, diante da inadimplência da 

parte reclamante, a qual promoveu duas compras com o cartão fornecido, 

promoveu a sua inscrição em banco de dados de órgãos de restrição ao 

crédito, inexistindo, portanto, ato ilícito a ensejar a reparação pretendida. 

Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na inicial. 

Audiência de conciliação restou infrutífera (Id. 8682212). Impugnação à 

contestação encontra-se no Id. 8203487. Em síntese, rechaça as 

alegações constantes na contestação pugnando, ao final, pela 

procedência dos pedidos contidos na inicial. É o relatório. A lide comporta 

julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras 

provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil). Quanto à 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É de rigor reconhecer a 

incidência do CDC ao presente caso, notadamente dos diversos efeitos 

dele decorrentes. De fato, levando-se em conta o conceito de consumidor 

estampado no art. 2º do CDC, bem como o conceito de fornecedor 

insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, conclui-se que a reclamada 

está sujeita às delimitações e implicações decorrentes das relações de 

consumo, posto que ofertou no mercado serviços financeiros, os quais 

foram contratados pela parte reclamante na condição de destinatário final, 

razão pela qual está caracterizada a relação de consumo para todos os 

fins legais. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que 

dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras”. Como consequência disso, o citado código assegura que 

toda indenização derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao 

regime da responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, 

VI e 14. Quanto ao pedido para a inversão do ônus da prova. Desde logo 

cabe asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, 

a evidente hipossuficiência da parte reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/empresa de grande porte, situação de onde emerge a 

necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Quanto à inexistência 

do débito. De início, frise-se que houve no caso em crivo a inversão do 

ônus da prova, diante do que cabe à parte reclamada comprovar a licitude 

da cobrança impugnada pela parte reclamante. Nessa toada, tenho que a 

parte reclamada logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório, pois 

comprovou, de forma adequada, a existência de relação contratual com a 

parte reclamante, bem assim o seu inadimplemento a ensejar a cobrança 

impugnada. Os documentos que compõem o corpo da contestação indicam 

que a parte reclamante é cliente da parte reclamada, pois titular do cartão 

de crédito CARTÃO CLUB MAIS n. 6363.5548.0923.5869, obtido mediante 

preenchimento e assinatura do documento TERMO ADESÃO CARTÃO em 

04-12-2014, bem assim que promoveu, na mesma data, a contratação dos 

serviços denominados CARTÃO MAIS PROTEGIDO e PROTEÇÃO DÁ 

SORTE, mediante o preenchimento e assinatura dos documentos 

“PROPOSTA DO SEGURO CARTÃO MAIS PROTEGIDO” e “PROPOSTA DO 

SEGURO PROTEÇÃO DÁ SORTE” (Id. 8023208), tudo mediante a 

apresentação de seus documentos pessoais. O inadimplemento da parte 

reclamante restou devidamente comprovado pela empresa reclamada, 

conforme se infere das telas de seu sistema de informação constantes no 

corpo da contestação (Id. 8023208). Todos esses documentos não foram 

efetivamente impugnados pela parte reclamante, cingindo-se a negar tanto 

a contratação quanto a existência da dívida impugnada, amplamente 

demonstradas nos autos. Desse modo, provada a existência de relação 

negocial e a prestação de serviços contratados e não comprovado o 

pagamento, a cobrança impugnada revela-se legítima, não havendo falar 

em ato ilícito ensejador das reparações pretendidas. Logo, não há que se 

falar em ilícito a ser indenizado. Pelo exposto, apresento o projeto de 

sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na 

inicial, por conseguinte, JULGAR EXTINTO O PROCESSO, nos termos do 

art. 316 e 487, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei 

n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 
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desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 11 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000870-32.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRYELLY ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Trata-se de reclamação 

proposta por SANDRYELLY ALVES PEREIRA em face de CLUB MAIS 

ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, em que pretende: a) a concessão 

de liminar para retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito; b) 

a declaração de inexistência de débito no valor de R$253,29 (duzentos e 

cinquenta e três reais e vinte e nove centavos); c) a condenação do 

banco reclamado a título de indenização por danos morais; e d) a inversão 

do ônus da prova. A parte reclamante sustenta que, apesar de não ter 

realizado qualquer contração dos serviços ofertados pela parte 

reclamada, foi surpreendida com anotação de seus dados em órgãos de 

restrição ao crédito, motivada por suposta dívida no valor de R$253,29 

(duzentos e cinquenta e três reais e vinte e nove centavos). A pretensão 

liminar foi deferida (Id. 4940112). Devidamente citada, a parte reclamada 

apresentou contestação no Id. 8023208. Em síntese, argumenta a 

existência de relação negocial entre as partes, consubstanciada no 

fornecimento do cartão de crédito CARTÃO CLUB MAIS (n. 

6363554809235869), bem assim aos serviços CARTÃO MAIS PROTEGIDO 

e PROTEÇÃO DÁ SORTE, tudo em 04-12-2014, tudo conforme documentos 

que anexa em sua contestação. Aduz que, diante da inadimplência da 

parte reclamante, a qual promoveu duas compras com o cartão fornecido, 

promoveu a sua inscrição em banco de dados de órgãos de restrição ao 

crédito, inexistindo, portanto, ato ilícito a ensejar a reparação pretendida. 

Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na inicial. 

Audiência de conciliação restou infrutífera (Id. 8682212). Impugnação à 

contestação encontra-se no Id. 8203487. Em síntese, rechaça as 

alegações constantes na contestação pugnando, ao final, pela 

procedência dos pedidos contidos na inicial. É o relatório. A lide comporta 

julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras 

provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil). Quanto à 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É de rigor reconhecer a 

incidência do CDC ao presente caso, notadamente dos diversos efeitos 

dele decorrentes. De fato, levando-se em conta o conceito de consumidor 

estampado no art. 2º do CDC, bem como o conceito de fornecedor 

insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, conclui-se que a reclamada 

está sujeita às delimitações e implicações decorrentes das relações de 

consumo, posto que ofertou no mercado serviços financeiros, os quais 

foram contratados pela parte reclamante na condição de destinatário final, 

razão pela qual está caracterizada a relação de consumo para todos os 

fins legais. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que 

dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras”. Como consequência disso, o citado código assegura que 

toda indenização derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao 

regime da responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, 

VI e 14. Quanto ao pedido para a inversão do ônus da prova. Desde logo 

cabe asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, 

a evidente hipossuficiência da parte reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/empresa de grande porte, situação de onde emerge a 

necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Quanto à inexistência 

do débito. De início, frise-se que houve no caso em crivo a inversão do 

ônus da prova, diante do que cabe à parte reclamada comprovar a licitude 

da cobrança impugnada pela parte reclamante. Nessa toada, tenho que a 

parte reclamada logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório, pois 

comprovou, de forma adequada, a existência de relação contratual com a 

parte reclamante, bem assim o seu inadimplemento a ensejar a cobrança 

impugnada. Os documentos que compõem o corpo da contestação indicam 

que a parte reclamante é cliente da parte reclamada, pois titular do cartão 

de crédito CARTÃO CLUB MAIS n. 6363.5548.0923.5869, obtido mediante 

preenchimento e assinatura do documento TERMO ADESÃO CARTÃO em 

04-12-2014, bem assim que promoveu, na mesma data, a contratação dos 

serviços denominados CARTÃO MAIS PROTEGIDO e PROTEÇÃO DÁ 

SORTE, mediante o preenchimento e assinatura dos documentos 

“PROPOSTA DO SEGURO CARTÃO MAIS PROTEGIDO” e “PROPOSTA DO 

SEGURO PROTEÇÃO DÁ SORTE” (Id. 8023208), tudo mediante a 

apresentação de seus documentos pessoais. O inadimplemento da parte 

reclamante restou devidamente comprovado pela empresa reclamada, 

conforme se infere das telas de seu sistema de informação constantes no 

corpo da contestação (Id. 8023208). Todos esses documentos não foram 

efetivamente impugnados pela parte reclamante, cingindo-se a negar tanto 

a contratação quanto a existência da dívida impugnada, amplamente 

demonstradas nos autos. Desse modo, provada a existência de relação 

negocial e a prestação de serviços contratados e não comprovado o 

pagamento, a cobrança impugnada revela-se legítima, não havendo falar 

em ato ilícito ensejador das reparações pretendidas. Logo, não há que se 

falar em ilícito a ser indenizado. Pelo exposto, apresento o projeto de 

sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na 

inicial, por conseguinte, JULGAR EXTINTO O PROCESSO, nos termos do 

art. 316 e 487, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei 

n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 11 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010906-82.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE ALESSANDRA BOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMPLEMAQ IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (EXECUTADO)

 

DECISÃO Numero do Processo: 8010906-82.2015.8.11.0040 EXEQUENTE: 

ALINE ALESSANDRA BOSA EXECUTADO: IMPLEMAQ IMPLEMENTOS E 

MAQUINAS AGRICOLAS LTDA Em atenção ao postulado no Id. 11167182, 

proceda-se ao levantamento da restrição via RENAJUD levada a efeito no 

Id. 9381021, em relação ao veículo FIAT/UNO MILLE ECONOMY, placa 

OBC-5620. Após, intime-se a parte exeqüente para se manifestar sobre 

os rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Sorriso/MT, 26 de abril de 2018. Jacob Sauer Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004532-04.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR JESUS TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))
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Processo: nº 1004532-04.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID.14575243, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 26 de Outubro 

de 2018. Cristiane V. Kuhn

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001620-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR ALEX DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM RICARDO DE OLIVEIRA OAB - PR61665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001620-97.2018.8.11.0040. AUTOR(A): CESAR ALEX DE OLIVEIRA RÉU: 

AZUL LINHAS AEREAS Decido a lide, com dispensa do relatório (Lei n.º 

9.099/95, art. 38). Narra autor, que realizou compras de passagens 

aéreas para empreender viagem referente ao trecho de Curitiba/PR (CWB) 

com destino final a Sinop/MT (OPS), contudo, voo AD2608, responsável 

por operar o trecho de Cuiabá/MT- Sinop/MT, previsto para ser realizado 

no dia 24/06/2016 às 06h40min foi cancelado sem qualquer justificativa 

prévia. Alega que diante do cancelamento do voo em comento teve que 

permanecer no saguão do aeroporto até que a companhia aérea 

reacomodou os passageiros para deslocar até a cidade de Sinop/MT 

através de transporte terrestre. Requer: a) a condenação da requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais. A reclamada alega que o 

voo foi atrasado por problema técnico na aeronave, ou seja, um imprevisto 

de manutenção, que, após verificação pela equipe de manutenção do 

problema, foi informado que o voo deveria ser reprogramado pois o 

trabalho de reparação levaria um tempo para concluir. Afirma que cumpriu 

todas as disposições do Código Consumerista, ao fornecer todas as 

informações necessárias. Pugna pela improcedência da demanda. 

Claramente aplicável ao caso em apreço as regras do Código de Defesa 

do Consumidor, por tratar-se de típica relação de consumo. A 

responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, devendo reparar 

eventuais danos sofridos pelo consumidor, em virtude da má prestação do 

serviço oferecido e somente pode ser afastada com a comprovação da 

existência de alguma excludente, nos termos do artigo 14 do CDC. Art. 14. 

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O 

serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 

3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro. (...) Não obstante o cancelamento 

do voo ter decorrido por problemas técnicos, que impediam o imediato 

cumprimento do contrato de transporte, a má prestação do serviço pela 

empresa de aviação decorre da falha no dever de atendimento para que o 

reclamante pudesse embarcasse em outro voo disponível. O transporte 

terrestre certamente trás um maior desgaste físico do reclamante, 

atrasando sua chegada no destino final (Sinop/MT) em aproximadamente 

10 horas. É inegável que o incidente extrapolou o mero aborrecimento, 

dando-lhe o direito à indenização. Certamente tais situações fogem à 

normalidade e trazem danos aos passageiros. Por tudo isto, os 

transtornos experimentados pelas partes autora que, repiso, decorreram 

da falha da empresa na prestação de atendimento adequado ao 

passageiro, gerou falha na prestação dos serviços. Quantificar a 

indenização por dano moral é uma das tarefas de maior complexidade, vez 

que não há parâmetros tarifários definidos em lei, cabendo ao julgador 

sempre atento às peculiaridades do fatos e às condições das partes fixar 

tal valor. O dano moral, segundo YUSSEF SAID CAHALI, in Dano Moral, 2ª 

ed., p.175 “desempenha uma função tríplice: reparar, punir, admoestar ou 

prevenir.” Assim, para a fixação do quantum devem ser levados em 

consideração além destes fatores, outros, tais como: as condições 

econômicas do ofensor, do ofendido e a extensão do dano. Considerando 

tais fatores, entendo justo e adequado fixar a indenização em R$ 2.000,00 

(dois mil reais), quantia que deverá ser acrescida de correção monetária, 

pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação. Ante 

o exposto, opino por julgar PROCEDENTE o pedido para condenar a 

requerida a pagar ao autor, a título de danos morais, o valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), atualizado pelo INPC a contar da data de 

publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros 

legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do 

Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas 

ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, 

caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA, 

do juiz leigo, na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001620-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR ALEX DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM RICARDO DE OLIVEIRA OAB - PR61665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001620-97.2018.8.11.0040. AUTOR(A): CESAR ALEX DE OLIVEIRA RÉU: 

AZUL LINHAS AEREAS Decido a lide, com dispensa do relatório (Lei n.º 

9.099/95, art. 38). Narra autor, que realizou compras de passagens 

aéreas para empreender viagem referente ao trecho de Curitiba/PR (CWB) 

com destino final a Sinop/MT (OPS), contudo, voo AD2608, responsável 

por operar o trecho de Cuiabá/MT- Sinop/MT, previsto para ser realizado 

no dia 24/06/2016 às 06h40min foi cancelado sem qualquer justificativa 

prévia. Alega que diante do cancelamento do voo em comento teve que 

permanecer no saguão do aeroporto até que a companhia aérea 

reacomodou os passageiros para deslocar até a cidade de Sinop/MT 

através de transporte terrestre. Requer: a) a condenação da requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais. A reclamada alega que o 

voo foi atrasado por problema técnico na aeronave, ou seja, um imprevisto 

de manutenção, que, após verificação pela equipe de manutenção do 

problema, foi informado que o voo deveria ser reprogramado pois o 

trabalho de reparação levaria um tempo para concluir. Afirma que cumpriu 

todas as disposições do Código Consumerista, ao fornecer todas as 

informações necessárias. Pugna pela improcedência da demanda. 

Claramente aplicável ao caso em apreço as regras do Código de Defesa 

do Consumidor, por tratar-se de típica relação de consumo. A 

responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, devendo reparar 

eventuais danos sofridos pelo consumidor, em virtude da má prestação do 

serviço oferecido e somente pode ser afastada com a comprovação da 

existência de alguma excludente, nos termos do artigo 14 do CDC. Art. 14. 

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O 

serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 

3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro. (...) Não obstante o cancelamento 

do voo ter decorrido por problemas técnicos, que impediam o imediato 

cumprimento do contrato de transporte, a má prestação do serviço pela 

empresa de aviação decorre da falha no dever de atendimento para que o 
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reclamante pudesse embarcasse em outro voo disponível. O transporte 

terrestre certamente trás um maior desgaste físico do reclamante, 

atrasando sua chegada no destino final (Sinop/MT) em aproximadamente 

10 horas. É inegável que o incidente extrapolou o mero aborrecimento, 

dando-lhe o direito à indenização. Certamente tais situações fogem à 

normalidade e trazem danos aos passageiros. Por tudo isto, os 

transtornos experimentados pelas partes autora que, repiso, decorreram 

da falha da empresa na prestação de atendimento adequado ao 

passageiro, gerou falha na prestação dos serviços. Quantificar a 

indenização por dano moral é uma das tarefas de maior complexidade, vez 

que não há parâmetros tarifários definidos em lei, cabendo ao julgador 

sempre atento às peculiaridades do fatos e às condições das partes fixar 

tal valor. O dano moral, segundo YUSSEF SAID CAHALI, in Dano Moral, 2ª 

ed., p.175 “desempenha uma função tríplice: reparar, punir, admoestar ou 

prevenir.” Assim, para a fixação do quantum devem ser levados em 

consideração além destes fatores, outros, tais como: as condições 

econômicas do ofensor, do ofendido e a extensão do dano. Considerando 

tais fatores, entendo justo e adequado fixar a indenização em R$ 2.000,00 

(dois mil reais), quantia que deverá ser acrescida de correção monetária, 

pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação. Ante 

o exposto, opino por julgar PROCEDENTE o pedido para condenar a 

requerida a pagar ao autor, a título de danos morais, o valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), atualizado pelo INPC a contar da data de 

publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros 

legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do 

Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas 

ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, 

caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA, 

do juiz leigo, na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002563-85.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELI DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1002563-85.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte autora (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifeste-se sobre o retorno dos autos, sob pena de arquivamento. 

Sorriso/MT, 24 de outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010084-30.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELETI ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010084-30.2014.8.11.0040. REQUERENTE: VALDELETI ALVES 

REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Intime-se a parte autora para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 05 dias. Não havendo manifestação, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004037-23.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO ROSSI SILVA (REQUERENTE)

DANUSA ZONTA ROSSI SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1004037-23.2018.8.11.0040. REQUERENTE: EVANDRO ROSSI SILVA, 

DANUSA ZONTA ROSSI SILVA REQUERIDO: COOPERATIVA DE 

TRABALHO VALE DO TELES PIRES, MUNICIPIO DE SORRISO/MT Vistos 

etc. Especifiquem as partes as eventuais provas que pretendam produzir, 

JUSTIFICANDO SUA IMPRESCINDIBILIDADE, no prazo de 05 dias, sob pena 

de preclusão e julgamento antecipado da lide. Transcorrido o prazo, 

certifique-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006293-36.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO MENDES DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1006293-36.2018.8.11.0040. INTERESSADO: EDINALDO MENDES DA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

SORRISO/MT Vistos etc. Forte no art. 320 do NCPC, intime-se a parte 

reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial, 

juntando aos autos os laudos e receituários médicos prescrevendo o 

medicamento solicitado, bem como a doença alegada. Após, com a 

juntada, remeta-se a apreciação do feito ao NAT, para emissão de 

parecer, no prazo de 48 horas. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000555-04.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINI SENE DE MELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1000555-04.2017.8.11.0040. REQUERENTE: MACHADO CARNIEL & CIA 

LTDA - ME REQUERIDO: MARINI SENE DE MELO Vistos etc. Consoante 

pesquisa realizada junto ao RENAJUD, ficou constatada a existência de 

veículos registrados em nome da recorrente, situação que não se 

compatibiliza com as regras do benefício da assistência judiciária, razão 

pela qual indefiro a AJG postulada. Assim, cumpra-se a sentença 

proferida nos autos. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002393-16.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ROSICLEIA DA COSTA MACHADO (EXECUTADO)

 

Processo: 1002393-16.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

indique bens penhoráveis, considerando a diligência de ID. 15868363, sob 

pena de arquivamento. Sorriso/MT, 26 de outubro de 2018. Elite Capitanio 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002808-62.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SORRISO 

SECRETARIA DA VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS C E R 

T I D Ã O Processo: 1002808-62.2017.8.11.0040 Certifico para os devidos 

fins que, empós análise detida, constatei que a parte reclamada não foi 

intimada da sentença proferida no ID. 10652017, vez que o patrono da 

reclamada requereu que as publicações fossem exclusivamente em nome 

de Mauro Paulo Galera Mari – OAB/MT 3.056 e o mesmo não havia sido 

habilitado nos autos até a presente data. Razão pela qual, impulsiono 

esses autos a fim de intimar a parte reclamada da sentença de ID. 

10652017 O referido é verdade e dou fé. Sorriso/MT, 26 de Outubro de 

2018 Cristiane V. Kuhn Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010388-92.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BR TURBO (REQUERIDO)

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que em cumprimento ao § 2º do artigo 1.023 do CPC, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte reclamante dos embargos opostos no 

ID. 13429621, para querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011109-44.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLIANA FREITAS SOUZA LIMA (EXECUTADO)

 

Processo: 8011109-44.2015.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 9144791, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 26 de outubro 

de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006801-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTEU PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Processo: 1006801-2017.8.11.0040 Certifico para os 

devidos fins que, empós análise detida, constatei que a parte reclamada 

não foi intimada da sentença proferida no ID. 13805529, vez que não 

houve publicação via DJE. Razão pela qual, impulsiono esses autos a fim 

de intimar a parte reclamada da sentença de ID. 13805529, bem como 

intimar a parte recorrida do recurso interposto no ID. 13995684, para 

querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. O referido 

é verdade e dou fé. Sorriso/MT, 26 de outubro de 2018. Elite Capitanio 

Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006324-90.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EMANOELA DE JESUS COSTA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

Certifico que em cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, 

seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte recorrida do recurso interposto no ID. 13490167, para 

querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002342-05.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IZAQUELE DA SILVA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO(A))

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEI DE JESUS PILLER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA OAB - MT13298/O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1002342-05.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar as partes para que, no prazo de 05(cinco) dias, manifeste-se 

sobre a resposta de ofício de n.º 10492110. Sorriso/MT, 26 de outubro de 

2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002292-76.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MOREIRA MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte recorrida do recurso 

interposto no ID. 12837042, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-05.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DELMIRA ROBERTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO(A))
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PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Trata-se de reclamação 

proposta por DELMIRA ROBERTA DOS SANTOS em face de BANCO 

LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, em que pretende: a) a antecipação 

da tutela para retirada do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito; b) 

a declaração de inexistência de débito frente à reclamada; c) a 

condenação da reclamada a título de indenização por danos morais. Alega 

a parte reclamante, em síntese, que constatou a existência de registro 

negativo perante cadastro de restrição ao crédito, proveniente de 

inscrição providenciada pela parte reclamada. Informa que não tem 

qualquer relação contratual com a reclamada. Postulou pela declaração de 

inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos morais 

suportados. Audiência de conciliação realizada e restou infrutífera. A 

empresa reclamada apresentou contestação. Em síntese, sustenta a 

inexistência de conduta ilícita, reforçando que a cobrança é legitima, pois o 

reclamante contraiu despesas que não foram adimplidas. Nesses termos, 

pugna pela improcedência dos pedidos contidos na reclamação. A lide 

comporta julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção 

de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) É o 

relatório. Pois bem, no que diz com o mérito, não se pode perder de vista o 

disposto no art. 14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade objetiva 

do fornecedor de serviços: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º. O serviço não é 

considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3º. O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro.” Acresça-se que houve no caso em crivo a 

inversão do ônus da prova, diante do que cabe à parte reclamada 

comprovar a licitude do registro impugnado pela parte reclamante, 

conforme orientação jurisprudencial: “CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - 

NECESSIDADE DE PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL 

CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de 

telefonia pela cobrança irregular seguida de inscrição do nome do usuário 

em cadastro restritivo de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema 

consumerista, o que autoriza, se configurados os pressupostos previstos 

do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. 

Invertido o onus probandi em favor do hipossuficiente e constatada a 

inexistência de provas da regularidade do registro constante da fatura 

telefônica, deve-se tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito 

pressupõe a prova da cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na 

fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios 

objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo 

que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da 

reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa 

e o gravame sofrido.” (Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de 

Direito Público do TJSC, Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). 

Nessa toada, tenho que a reclamada logrou êxito em se desincumbir do 

ônus probatório, pois comprovou, de forma adequada, a existência de 

relação contratual com o reclamante, bem assim o seu inadimplemento a 

ensejar a inclusão de seus dados em órgãos de proteção ao crédito. Os 

documentos que acompanham a contestação indicam que a reclamante, 

ao contrário do afirmado na inicial, efetuou a contratação da empresa 

reclamada. Logo, não há que se falar em ilícito a ser indenizado. Importa 

frisar que responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como 

autor, réu ou interveniente (CPC-2015, art. 79). As hipóteses de litigância 

de má-fé encontram-se descritas no art. 80 do CPC-2015, dentre elas, 

estão: deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso e alterar a verdade dos fatos. Desse modo, o reclamante 

deve ser condenado a pagar multa, correspondente a 05% (cinco por 

cento) do valor corrigido da causa, bem assim a indenizar a parte 

contrária pelos prejuízos que esta sofreu, e a arcar com os honorários 

advocatícios e com todas as despesas que efetuou, no termos do art. 81, 

caput, do CPC-2015. Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no 

sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. 

Considerando a litigância de má-fé do reclamante (CPC-2015, art. 80, 

incisos I e II), condeno-o ao pagamento de multa no valor correspondente 

a 05% (cinco por cento) do valor corrigido da causa constante na inicial 

(CPC, art. 81), bem como ao pagamento das custas processuais e de 

honorários em favor da douta defesa da empresa reclamada (Lei n. 

9.099/95, art. 55), os quais arbitro em 15% sobre a mesma base. Remeto à 

apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do 

presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 

9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 05 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-05.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DELMIRA ROBERTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Trata-se de reclamação 

proposta por DELMIRA ROBERTA DOS SANTOS em face de BANCO 

LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, em que pretende: a) a antecipação 

da tutela para retirada do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito; b) 

a declaração de inexistência de débito frente à reclamada; c) a 

condenação da reclamada a título de indenização por danos morais. Alega 

a parte reclamante, em síntese, que constatou a existência de registro 

negativo perante cadastro de restrição ao crédito, proveniente de 

inscrição providenciada pela parte reclamada. Informa que não tem 

qualquer relação contratual com a reclamada. Postulou pela declaração de 

inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos morais 

suportados. Audiência de conciliação realizada e restou infrutífera. A 

empresa reclamada apresentou contestação. Em síntese, sustenta a 

inexistência de conduta ilícita, reforçando que a cobrança é legitima, pois o 

reclamante contraiu despesas que não foram adimplidas. Nesses termos, 

pugna pela improcedência dos pedidos contidos na reclamação. A lide 

comporta julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção 

de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) É o 

relatório. Pois bem, no que diz com o mérito, não se pode perder de vista o 

disposto no art. 14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade objetiva 

do fornecedor de serviços: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º. O serviço não é 

considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3º. O 
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fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro.” Acresça-se que houve no caso em crivo a 

inversão do ônus da prova, diante do que cabe à parte reclamada 

comprovar a licitude do registro impugnado pela parte reclamante, 

conforme orientação jurisprudencial: “CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - 

NECESSIDADE DE PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL 

CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de 

telefonia pela cobrança irregular seguida de inscrição do nome do usuário 

em cadastro restritivo de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema 

consumerista, o que autoriza, se configurados os pressupostos previstos 

do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. 

Invertido o onus probandi em favor do hipossuficiente e constatada a 

inexistência de provas da regularidade do registro constante da fatura 

telefônica, deve-se tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito 

pressupõe a prova da cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na 

fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios 

objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo 

que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da 

reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa 

e o gravame sofrido.” (Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de 

Direito Público do TJSC, Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). 

Nessa toada, tenho que a reclamada logrou êxito em se desincumbir do 

ônus probatório, pois comprovou, de forma adequada, a existência de 

relação contratual com o reclamante, bem assim o seu inadimplemento a 

ensejar a inclusão de seus dados em órgãos de proteção ao crédito. Os 

documentos que acompanham a contestação indicam que a reclamante, 

ao contrário do afirmado na inicial, efetuou a contratação da empresa 

reclamada. Logo, não há que se falar em ilícito a ser indenizado. Importa 

frisar que responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como 

autor, réu ou interveniente (CPC-2015, art. 79). As hipóteses de litigância 

de má-fé encontram-se descritas no art. 80 do CPC-2015, dentre elas, 

estão: deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso e alterar a verdade dos fatos. Desse modo, o reclamante 

deve ser condenado a pagar multa, correspondente a 05% (cinco por 

cento) do valor corrigido da causa, bem assim a indenizar a parte 

contrária pelos prejuízos que esta sofreu, e a arcar com os honorários 

advocatícios e com todas as despesas que efetuou, no termos do art. 81, 

caput, do CPC-2015. Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no 

sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. 

Considerando a litigância de má-fé do reclamante (CPC-2015, art. 80, 

incisos I e II), condeno-o ao pagamento de multa no valor correspondente 

a 05% (cinco por cento) do valor corrigido da causa constante na inicial 

(CPC, art. 81), bem como ao pagamento das custas processuais e de 

honorários em favor da douta defesa da empresa reclamada (Lei n. 

9.099/95, art. 55), os quais arbitro em 15% sobre a mesma base. Remeto à 

apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do 

presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 

9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 05 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Trata-se de reclamação 

proposta por ALINE DE SOUZA DOS SANTOS MARTINS em face de CLUB 

MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA., em que pretende: a) a 

antecipação da tutela para retirada do seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito; b) a declaração de inexistência de débito frente à reclamada; 

c) a condenação da reclamada a título de indenização por danos morais. 

Alega a parte reclamante, em síntese, que constatou a existência de 

registro negativo perante cadastro de restrição ao crédito, proveniente de 

inscrição providenciada pela parte reclamada. Informa que não tem 

qualquer relação contratual com a reclamada. Postulou pela declaração de 

inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos morais 

suportados. Audiência de conciliação realizada e restou infrutífera. A 

empresa reclamada apresentou contestação. Em síntese, sustenta a 

inexistência de conduta ilícita, reforçando que a cobrança é legitima, pois o 

reclamante contraiu despesas que não foram adimplidas. Nesses termos, 

pugna pela improcedência dos pedidos contidos na reclamação. Em 

impugnação a reclamante reforça a inicial e alega ser contrato fraudulento. 

A lide comporta julgamento antecipado, pois não há a necessidade de 

produção de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil) É o relatório. Pois bem, no que diz com o mérito, não se pode perder 

de vista o disposto no art. 14 do CDC, o qual estabelece a 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1º. O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º. O 

serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 

3º. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro.” Acresça-se que houve no caso 

em crivo a inversão do ônus da prova, diante do que cabe à parte 

reclamada comprovar a licitude do registro impugnado pela parte 

reclamante, conforme orientação jurisprudencial: “CIVIL - AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - 

COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO 

IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES 

INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE PROVA DO 

PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A 

responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança irregular seguida 

de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo de crédito 

enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que autoriza, 

se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 

8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus probandi em 

favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de provas da 

regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se tomá-lo 

por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da cobrança 

indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos danos 

morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido.” 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). Nessa toada, tenho que a 

reclamada logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório, pois 

comprovou, de forma adequada, a existência de relação contratual com o 

reclamante, bem assim o seu inadimplemento a ensejar a inclusão de seus 

dados em órgãos de proteção ao crédito. Os documentos que 

acompanham a contestação indicam que a reclamante, ao contrário do 

afirmado na inicial, efetuou a contratação da empresa reclamada. Logo, 

não há que se falar em ilícito a ser indenizado. Importa frisar que responde 

por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou 

interveniente (CPC-2015, art. 79). As hipóteses de litigância de má-fé 

encontram-se descritas no art. 80 do CPC-2015, dentre elas, estão: 
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deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso e alterar a verdade dos fatos. Desse modo, o reclamante 

deve ser condenado a pagar multa, correspondente a 05% (cinco por 

cento) do valor corrigido da causa, bem assim a indenizar a parte 

contrária pelos prejuízos que esta sofreu, e a arcar com os honorários 

advocatícios e com todas as despesas que efetuou, no termos do art. 81, 

caput, do CPC-2015. Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no 

sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. 

Considerando a litigância de má-fé do reclamante (CPC-2015, art. 80, 

incisos I e II), condeno-o ao pagamento de multa no valor correspondente 

a 05% (cinco por cento) do valor corrigido da causa constante na inicial 

(CPC, art. 81), bem como ao pagamento das custas processuais e de 

honorários em favor da douta defesa da empresa reclamada (Lei n. 

9.099/95, art. 55), os quais arbitro em 15% sobre a mesma base. Remeto à 

apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do 

presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 

9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 05 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.
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VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Trata-se de reclamação 

proposta por ALINE DE SOUZA DOS SANTOS MARTINS em face de CLUB 

MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA., em que pretende: a) a 

antecipação da tutela para retirada do seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito; b) a declaração de inexistência de débito frente à reclamada; 

c) a condenação da reclamada a título de indenização por danos morais. 

Alega a parte reclamante, em síntese, que constatou a existência de 

registro negativo perante cadastro de restrição ao crédito, proveniente de 

inscrição providenciada pela parte reclamada. Informa que não tem 

qualquer relação contratual com a reclamada. Postulou pela declaração de 

inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos morais 

suportados. Audiência de conciliação realizada e restou infrutífera. A 

empresa reclamada apresentou contestação. Em síntese, sustenta a 

inexistência de conduta ilícita, reforçando que a cobrança é legitima, pois o 

reclamante contraiu despesas que não foram adimplidas. Nesses termos, 

pugna pela improcedência dos pedidos contidos na reclamação. Em 

impugnação a reclamante reforça a inicial e alega ser contrato fraudulento. 

A lide comporta julgamento antecipado, pois não há a necessidade de 

produção de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil) É o relatório. Pois bem, no que diz com o mérito, não se pode perder 

de vista o disposto no art. 14 do CDC, o qual estabelece a 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1º. O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º. O 

serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 

3º. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro.” Acresça-se que houve no caso 

em crivo a inversão do ônus da prova, diante do que cabe à parte 

reclamada comprovar a licitude do registro impugnado pela parte 

reclamante, conforme orientação jurisprudencial: “CIVIL - AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - 

COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO 

IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES 

INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE PROVA DO 

PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A 

responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança irregular seguida 

de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo de crédito 

enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que autoriza, 

se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 

8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus probandi em 

favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de provas da 

regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se tomá-lo 

por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da cobrança 

indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos danos 

morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido.” 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). Nessa toada, tenho que a 

reclamada logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório, pois 

comprovou, de forma adequada, a existência de relação contratual com o 

reclamante, bem assim o seu inadimplemento a ensejar a inclusão de seus 

dados em órgãos de proteção ao crédito. Os documentos que 

acompanham a contestação indicam que a reclamante, ao contrário do 

afirmado na inicial, efetuou a contratação da empresa reclamada. Logo, 

não há que se falar em ilícito a ser indenizado. Importa frisar que responde 

por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou 

interveniente (CPC-2015, art. 79). As hipóteses de litigância de má-fé 

encontram-se descritas no art. 80 do CPC-2015, dentre elas, estão: 

deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso e alterar a verdade dos fatos. Desse modo, o reclamante 

deve ser condenado a pagar multa, correspondente a 05% (cinco por 

cento) do valor corrigido da causa, bem assim a indenizar a parte 

contrária pelos prejuízos que esta sofreu, e a arcar com os honorários 

advocatícios e com todas as despesas que efetuou, no termos do art. 81, 

caput, do CPC-2015. Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no 

sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. 

Considerando a litigância de má-fé do reclamante (CPC-2015, art. 80, 

incisos I e II), condeno-o ao pagamento de multa no valor correspondente 

a 05% (cinco por cento) do valor corrigido da causa constante na inicial 

(CPC, art. 81), bem como ao pagamento das custas processuais e de 

honorários em favor da douta defesa da empresa reclamada (Lei n. 

9.099/95, art. 55), os quais arbitro em 15% sobre a mesma base. Remeto à 

apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do 

presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 

9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 05 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003644-35.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PAIXAO ALMEIDA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Processo: 1003644-35.2017.8.11.0040 Certifico para os 

devidos fins que, empós análise detida, constatei que a parte reclamada 

não foi intimada da sentença proferida no ID. 11036792, vez que o patrono 

não havia sido habilitado nos autos até a presente data. Razão pela qual, 

impulsiono esses autos a fim de intimar a parte reclamada da sentença de 

ID. 11036792. O referido é verdade e dou fé. Sorriso/MT, 26 de Outubro de 

2018 Cristiane V. Kuhn Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004601-36.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE CARVALHO SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004601-36.2017.8.11.0040. REQUERENTE: JOAO BATISTA DE 

CARVALHO SOUSA REQUERIDO: VIVO S.A. Narra a parte autora, JOÃO 

BATISTA DE CARVALHO SOUSA, que constatou que seu nome estava 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito referente a dívida junto à 

requerida no valor de R$121,89 com relação ao contrato 0215360325. 

Alega que desconhece o valor cobrado, sendo o mesmo indevido, visto 

que não efetuou compras ou contratou serviços da empresa requerida, 

não possuindo com esta qualquer relação jurídica. Requer seja declarada 

a inexistência do débito e seja condenada a requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$10.000,00. A requerida 

contesta pugnando pela improcedência da ação, por ser a inscrição do 

débito exercício regular de direito e ter havido regularidade na 

contratação. Diz que houve a contratação de uma linha número 

66-996353938 e o requerente não quitou todos os débitos relativos às 

faturas. Diz que não há fraude, tendo sido a contratação realizada pela 

parte autora. A requerente alega desconhecer o contrato em questão, 

enquanto a requerida alega que os serviços foram contratados pela parte 

autora, tendo sido utilizados. A controvérsia é singela e não demanda 

maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento negativo por 

impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao responsável pela 

inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, 

não demonstrou a efetiva contratação de seus serviços, seja por meio de 

assinatura da parte autora em contrato físico, seja por meio de gravações 

telefônicas, trazendo telas de sistema geradas unilateralmente, o que 

conduz à conclusão de que a inscrição negativa carece de legitimidade. 

Assim, não há os autos prova da legalidade da contratação e, 

consequentemente do valor cobrado, pois ausente prova da contratação 

de serviços, de modo que declaro a cobrança inexigível. Se houve fraude, 

como alega a requerida que pode ter ocorrido, certamente ela se deu por 

falha nos procedimentos da empresa, que possui procedimentos falhos de 

contratação, pois não consegue evitar tal burla, devendo aprimorar seus 

sistemas, a fim de manter nos mesmos dados fidedignos de contratação. 

Ainda, plenamente aceitável a contratação verbal, mas a mesma deve ser 

provada com o mínimo de elementos, o que não ocorreu nos autos. 

Entretanto, no caso concreto improcede o pedido de reparação por danos 

morais, pois no momento em que ocorreu tal inscrição, possuía a parte 

autora outra inscrição preexistente, conforme demonstram os documentos 

juntados na inicial. Tal entendimento já está consolidado na súmula 385 do 

Superior Tribunal de Justiça, a qual transcrevo: Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento. Nesse sentido é a jurisprudência das Turmas Recursais: 

RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR - 

VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA - FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE 

PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE 

CIVIL OBJETIVA - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - 

NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - 

AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS SEGUROS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS 

RESTRIÇÕES DE CRÉDITO - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE - 

RESTRIÇÕES PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem 

direito à facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 

do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 

juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias de experiências (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não 

sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato 

supostamente celebrado e dos documentos pessoais do consumidor, 

conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das 

alegações autorais. 2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser 

diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao 

consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de 

falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. 

Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da 

empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 

dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI 926/2013, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). DISPOSITIVO Face 

ao exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para 

declarar a inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade do 

débito R$121,89 com relação ao contrato 0215360325, determinando a 

baixa definitiva do nome da parte autora dos cadastros restritivos em 

relação a tal dívida. Sem custas e honorários nos termos do disposto no 

artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz Togado do 

Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 27 de junho de 

2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 05 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004601-36.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE CARVALHO SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004601-36.2017.8.11.0040. REQUERENTE: JOAO BATISTA DE 

CARVALHO SOUSA REQUERIDO: VIVO S.A. Narra a parte autora, JOÃO 

BATISTA DE CARVALHO SOUSA, que constatou que seu nome estava 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito referente a dívida junto à 

requerida no valor de R$121,89 com relação ao contrato 0215360325. 

Alega que desconhece o valor cobrado, sendo o mesmo indevido, visto 

que não efetuou compras ou contratou serviços da empresa requerida, 

não possuindo com esta qualquer relação jurídica. Requer seja declarada 

a inexistência do débito e seja condenada a requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$10.000,00. A requerida 

contesta pugnando pela improcedência da ação, por ser a inscrição do 

débito exercício regular de direito e ter havido regularidade na 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036829/10/2018 Página 301 de 998



contratação. Diz que houve a contratação de uma linha número 

66-996353938 e o requerente não quitou todos os débitos relativos às 

faturas. Diz que não há fraude, tendo sido a contratação realizada pela 

parte autora. A requerente alega desconhecer o contrato em questão, 

enquanto a requerida alega que os serviços foram contratados pela parte 

autora, tendo sido utilizados. A controvérsia é singela e não demanda 

maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento negativo por 

impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao responsável pela 

inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, 

não demonstrou a efetiva contratação de seus serviços, seja por meio de 

assinatura da parte autora em contrato físico, seja por meio de gravações 

telefônicas, trazendo telas de sistema geradas unilateralmente, o que 

conduz à conclusão de que a inscrição negativa carece de legitimidade. 

Assim, não há os autos prova da legalidade da contratação e, 

consequentemente do valor cobrado, pois ausente prova da contratação 

de serviços, de modo que declaro a cobrança inexigível. Se houve fraude, 

como alega a requerida que pode ter ocorrido, certamente ela se deu por 

falha nos procedimentos da empresa, que possui procedimentos falhos de 

contratação, pois não consegue evitar tal burla, devendo aprimorar seus 

sistemas, a fim de manter nos mesmos dados fidedignos de contratação. 

Ainda, plenamente aceitável a contratação verbal, mas a mesma deve ser 

provada com o mínimo de elementos, o que não ocorreu nos autos. 

Entretanto, no caso concreto improcede o pedido de reparação por danos 

morais, pois no momento em que ocorreu tal inscrição, possuía a parte 

autora outra inscrição preexistente, conforme demonstram os documentos 

juntados na inicial. Tal entendimento já está consolidado na súmula 385 do 

Superior Tribunal de Justiça, a qual transcrevo: Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento. Nesse sentido é a jurisprudência das Turmas Recursais: 

RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR - 

VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA - FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE 

PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE 

CIVIL OBJETIVA - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - 

NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - 

AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS SEGUROS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS 

RESTRIÇÕES DE CRÉDITO - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE - 

RESTRIÇÕES PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem 

direito à facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 

do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 

juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias de experiências (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não 

sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato 

supostamente celebrado e dos documentos pessoais do consumidor, 

conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das 

alegações autorais. 2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser 

diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao 

consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de 

falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. 

Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da 

empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 

dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI 926/2013, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). DISPOSITIVO Face 

ao exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para 

declarar a inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade do 

débito R$121,89 com relação ao contrato 0215360325, determinando a 

baixa definitiva do nome da parte autora dos cadastros restritivos em 

relação a tal dívida. Sem custas e honorários nos termos do disposto no 

artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz Togado do 

Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 27 de junho de 

2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 05 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010131-33.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AURIMAR SOUSA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Trata-se de reclamação 

proposta por ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME em face de AURIMAR 

SOUSA DA SILVA, em que relata a reclamante que é credora da 

reclamada no valor de R$ 886,40(oitocentos e oitenta e seis reais e 

quarenta centavos). Citada a reclamada, a mesma não apresentou 

contestação, bem como não compareceu à audiência de conciliação. No 

mais, relatório dispensado, nos termos do artigo 38, caput, da Lei 

9.099/95. É o relatório. A lide comporta julgamento antecipado, nos termos 

do art. 330, I, do CPC, já que não há necessidade de produção de prova 

em audiência. A reclamada foi citada de forma eficaz, contudo, sequer 

demonstrou interesse em participar ativamente dos atos processuais, 

deixando de comparecer à audiência de conciliação e apresentar 

contestação, diante do que declaro a revelia, a teor do art. 20 da Lei n. 

9.099/95. É da literalidade de tal comando normativo que a revelia acarreta 

a presunção de veracidade dos fatos alegados pela reclamante, salvo se 

o contrário resultar da prova dos autos. Ou seja, “essa presunção não é 

absoluta, podendo ser afastada se da análise das provas carreadas aos 

autos o Magistrado obtiver conclusão diferente do que alega o requerente” 

(Apelação Cível do Juizado Especial nº 20141310050527 (864375), 3ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/DF, Rel. Robson 

Barbosa de Azevedo. j. 28.04.2015, DJe 05.05.2015). A presunção, não 

obstante, deve prosperar neste feito, isso porque a dívida alegada está 

comprovada pela nota promissória apresentada/ Ante o exposto, 

apresento o projeto de sentença, no sentido de JULGAR PROCEDENTE O 

PEDIDO, para o efeito de condenar a reclamada a pagar à parte 

reclamante o valor R$ 886,40(oitocentos e oitenta e seis reais e quarenta 

centavos), corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do vencimento, e 

acrescido de juros legais, a partir da data da citação (NCPC, art. 240). Com 

o trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento 

posterior, a pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à 

parte interessada requerer o cumprimento, recomendando-se observância 

ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Sem condenação ao pagamento de custas ou 

honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, 

ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença na forma do 

disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. . JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA 

Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer 

o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 05 de julho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010328-56.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER FELIPE PAULINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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DORI ALIMENTOS S.A. (EXECUTADO)

SORRISO SUPERMERCADOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO(A))

BRUNO MODESTO SILINGARDI OAB - SP301249 (ADVOGADO(A))

REJANE ZOCANTE CURY QUEIROZ OAB - SP127654 (ADVOGADO(A))

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CHARLES WEIS (TESTEMUNHA)

ANDRE PAULINO DE SOUZA (TESTEMUNHA)

JONAS ELZER (TESTEMUNHA)

 

SENTENÇA PROCESSO N. 8010328-56.2014.8.11.0040 (J) I - A parte 

reclamante, injustificadamente, não compareceu à audiência de instrução 

e julgamento, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento de mérito. II - 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). III – Publicada em audiência, presentes intimados. 

Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das custas a pagar. IV 

- Com o trânsito em julgado - e cumprido o item 2.14.11 da CNGC em caso 

de inadimplemento das custas processuais - arquive-se Sorriso/MT, 07 de 

março de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001818-08.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ BARDINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDO PAULO HENKELS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Trata-se de reclamação 

proposta por SERGIO LUIZ BARDINI em face de ARLINDO PAULO 

HENKELS, em que relata a parte reclamante que é credora da parte 

reclamada no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), decorrente de 

pagamento pelo serviços contratados, representada por recibos conforme 

ID 1954793. Aduz que o reclamado não finalizou os trabalhos contratados, 

causando vários transtornos de ordem financeira e moral. Audiência de 

conciliação restou infrutífera. A parte reclamada não apresentou 

contestação. É o relatório. Os documentos que instruem os autos levam a 

procedência dos pedidos contidos na inicial. Incontroverso o fato da 

existência de relação negocial estabelecida entre as partes, os recibos 

indicam que a parte reclamada contratou os serviços ofertados pela parte 

reclamante. De outro lado, o reclamado não comprovou que realizou os 

serviços contratados, muito menos a devolução dos valores já recebidos . 

Ante o exposto, apresento o projeto de sentença, no sentido de JULGAR 

PROCEDENTE O PEDIDO, para o efeito de condenar a parte reclamada a 

devolver à parte reclamante o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros legais, a partir da 

data da citação (CPC, art. 240), bem como, ao pagamento de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a título de indenização por danos morais Com o trânsito 

em julgado, arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento posterior, a 

pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte 

interessada requerer o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do CPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Sem condenação ao pagamento de custas ou 

honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, 

ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença na forma do 

disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA 

Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer 

o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 05 de julho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006259-95.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIVALDO ALVES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Parte Autora: REQUERENTE: JOSIVALDO ALVES SILVA Parte 

Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. I - A parte reclamante, embora intimada (Id. 

11779182), injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento de mérito. II - 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). III – Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com 

o cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o 

art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - 

arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010888-61.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL LIMA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Processo: 8010888-61.2015.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 10841689, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 26 de 

outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003199-17.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA ADRIANA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Processo: 1003199-17.2017.8.11.0040 Certifico para os 

devidos fins que, empós análise detida, constatei que a parte reclamada 

não foi intimada da sentença proferida via DJE, vez que o patrono não 

havia sido habilitado nos autos até a presente data. Razão pela qual, 

impulsiono esses autos a fim de intimar a parte reclamada da sentença de 

ID. 14121056. O referido é verdade e dou fé. Sorriso/MT, 26 de outubro de 

2018. Elite Capitanio Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003449-50.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE LUZIA GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O DE IMPULSIONAMENTO Processo: 

1003449-50.2017.811.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 
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vigente em cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 

16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar, a 

parte executada(advogado), na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não 

o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da 

condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Fica as partes 

advertidas de que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. Não havendo cumprimento voluntário, deverá 

a parte exequente apresentar atualização do débito com a incidência da 

multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao 

assinalado no item “II”, independente de nova intimação, sob pena de 

arquivamento. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para análise 

dos demais pedidos formulados pela parte exequente. Ainda para a 

hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior. Sorriso/MT, 26 de Outubro de 2018. 

Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002120-03.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA CAVANHOLI EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

RODRIGO DA MOTTA JARDIM OAB - MT0008440A (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAGILA VANESSA DA CONCEICAO (EXECUTADO)

 

Processo: 1002120-03.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligências de IDs. 13862626, 14200845 e 14214011, sob pena de 

extinção. Sorriso/MT, 26 de outubro de 2018. Elite Capitanio Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002943-74.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELIA MOREIRA DE SOUSA ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1002943-74.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID.14764136, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 26 de Outubro 

de 2018. Cristiane V. Kuhn

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010923-55.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA FELISBERTO STUMM 04781140106 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO(A))

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI OAB - MT0014595A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCI JOSE SANTANA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

 

Processo: 8010923-55.2014.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 11238474, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 26 de 

outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000455-49.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR DOS SANTOS BONFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000455-49.2017.8.11.0040. REQUERENTE: LUCIMAR DOS SANTOS 

BONFIM REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Trata-se 

de reclamação proposta por LUCIMAR DOS SANTOS BONFIM em face de 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em que pretende: a) a 

“revisão de todos os encargos do contrato, para o fim de fixar em 

definitivo e como devido, o valor acrescido dos juros (remuneratórios) 

legais (art. 406 c/c 591 do CC/02) sem capitalização, mais correção 

monetária pelo índice do INPC, ou outro que reflita a realidade inflacionária 

do pais, compensando-se os valores pagos e corrigidos na mesma 

proporção”; b) a “compensação de quaisquer verbas indevidas pagas a 

maior com o saldo remanescente do contrato, compensando-se inclusive, 

a devida correção desde o efetivo desembolso”; e c) a “devolução dos 

valores cobrados sob a denominação ‘Serviços Concessionária/Lojista’, 

‘Registro/Gravame’, ‘Tarifa de Cadastro’, ‘Tarifa de Avaliação do Bem’”; A 

parte reclamante sustenta que firmou com a parte reclamada um contrato 

de financiamento, tendo como objeto o veículo “Corsa Sedan, (FlexPower), 

Chevrolet, Versão Joy 1.0 8V 4P, Modelo 2006/2007”, sendo o valor 

financiado de R$22.794,96 (vinte e dois mil setecentos e noventa e quatro 

reais e noventa e seis centavos), para pagamento em 60 (sessenta) 

parcelas de R$615,80 (seiscentos e quinze reais e oitenta centavos). 

Aduz, ainda, que a parte reclamante realizou a cobrança ilegal de 

serviços,  quais sejam, “Serviços Concessionár ia/Loj is ta” , 

“Registro/Gravame”, “Tarifa de Cadastro” e “Tarifa de Avaliação do Bem”. 

Alega que a parte reclamante assumiu prestação excessivamente 

onerosa, tendo em vista a fixação de encargos abusivos, 

consubstanciados em juros, multas e taxas de grande monta. Devidamente 

citada, a parte reclamada apresentou contestação no Id. 7320080. 

Preliminarmente, sustenta a incompetência do juizado especial em razão 

da necessidade de produção de prova pericial. No mérito, argumenta a 

inexistência de ato ilícito, tendo em vista que a contratação se deu de 

forma regular, defendendo a legalidade dos encargos e das tarifas 

bancárias cobrados. Nesses termos, pugna pela improcedência dos 

pedidos contidos na inicial. Audiência de conciliação restou infrutífera (Id. 

7333641). É o relatório. A parte reclamante sustenta, com todas as suas 

forças, a cobrança de “encargos abusivos” no contrato de financiamento 

para aquisição de veículo firmado com a instituição financeira reclamada 

em 10-9-2010 (Id. 4792125, 4792148 e 4792179), conforme consta dos 

termos da Proposta de Financiamento de Bens e/ou Serviços – Pessoa 

Física (Id. 4792240, 4792265 e 4792278). De outro lado, ao tempo em que 

sustenta a inexistência de ilegalidade e abusividade, a instituição 

financeira reclamada manifesta pela incompetência deste Juizado Especial 

em processar e julgar a presente demanda, tendo em vista a necessidade 

de se “apreciar a adequação das taxas e encargos em relação às taxas 

de mercado, a regularidade dos cálculos efetuados e, eventualmente, a 

realização de novos cálculos, o que exige conhecimento técnico contábil, 

não constituindo mero cálculo aritmético”. Pois bem. No caso, percebe-se 

que o deslinde da questão está atrelado em saber se os encargos fixados 

no aludido contrato de financiamento são ou não abusivos, a depender, 

portanto, de prova pericial complexa (perícia contábil), que foge da alçada 

dos Juizados Especiais Cíveis, por não se harmonizar com os seus 

princípios norteadores, notadamente aqueles explicitados na Lei n. 
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9.099/95. Nesse sentido, a lição de Humberto Theodoro Júnior: "A prova 

técnica é admissível no Juizado Especial, quando o exame do fato 

controvertido a exigir. Não assumirá, porém, a forma de uma perícia, nos 

moldes habituais do Código de Processo Civil. O perito escolhido pelo Juiz 

será convocado para a audiência, onde prestará as informações 

solicitadas pelo instrutor da causa (art. 35, caput). Se não for possível 

solucionar a lide à base de simples esclarecimentos do técnico em 

audiência, a causa deverá ser considerada complexa. O feito será 

encerrado no âmbito do Juizado Especial, sem julgamento do mérito, e as 

partes serão remetidas à justiça comum. Isto porque os Juizados 

Especiais, por mandamento constitucional, são destinados apenas a 

compor 'causas cíveis de menor complexidade'”. (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 31ª ed. Volume III. p. 436). 

[sem destaque no original] A jurisprudência também é unânime nesse 

sentido. Confira-se: “CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE 

JUROS. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL ACOLHIDA, EM FACE DA 

COMPLEXIDADE DA CAUSA. PROCESSO EXTINTO. Cuidando-se de ação 

revisional de juros bancários, onde necessária a produção de prova 

pericial, para aferição da invocada abusividade na cobrança de encargos, 

não há lugar para ajuizamento da demanda perante o JEC. RECURSO 

IMPROVIDO.” (TJRS. Proc. n. 71001505882. Segunda Turma Recursal 

Cível. Relator Clovis Moacyr Mattana Ramos. Julgado em 05-12-2007. 

Publicado em 13-12-2007). “PERÍCIA TÉCNICA NO JUIZADO ESPECIAL. 

CORRETA A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE EXTINGUE O PROCESSO 

EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA 

PARA O DESLINDE DA CAUSA. PRECEDENTE DAS TURMAS RECURSAIS. 

SENTENÇA MANTIDA.” (TJDF. Proc. N. 0076130-86.2005.807.0001. 

Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF. 

Relator IRAN DE LIMA. Julgado em 22-3-2006). Portanto, diante da 

complexidade da causa e, tratando-se de matéria de ordem pública 

(pressuposto processual), que pode ser conhecida a qualquer tempo e 

grau de jurisdição, ainda que de ofício, não há outra alternativa a este 

Juízo senão a de extinguir o feito sem resolução de mérito. Pelo exposto, 

apresento o presente projeto de sentença, no sentido de, JULGAR 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, diante da 

incompetência absoluta deste Juízo para conhecer, processar e julgar o 

feito, nos termos do art. 3º, inciso I, c/c art. 51, inciso II, ambos da Lei n. 

9.099/95 e c/c art. 485, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei 

n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 24 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000455-49.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR DOS SANTOS BONFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000455-49.2017.8.11.0040. REQUERENTE: LUCIMAR DOS SANTOS 

BONFIM REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Trata-se 

de reclamação proposta por LUCIMAR DOS SANTOS BONFIM em face de 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em que pretende: a) a 

“revisão de todos os encargos do contrato, para o fim de fixar em 

definitivo e como devido, o valor acrescido dos juros (remuneratórios) 

legais (art. 406 c/c 591 do CC/02) sem capitalização, mais correção 

monetária pelo índice do INPC, ou outro que reflita a realidade inflacionária 

do pais, compensando-se os valores pagos e corrigidos na mesma 

proporção”; b) a “compensação de quaisquer verbas indevidas pagas a 

maior com o saldo remanescente do contrato, compensando-se inclusive, 

a devida correção desde o efetivo desembolso”; e c) a “devolução dos 

valores cobrados sob a denominação ‘Serviços Concessionária/Lojista’, 

‘Registro/Gravame’, ‘Tarifa de Cadastro’, ‘Tarifa de Avaliação do Bem’”; A 

parte reclamante sustenta que firmou com a parte reclamada um contrato 

de financiamento, tendo como objeto o veículo “Corsa Sedan, (FlexPower), 

Chevrolet, Versão Joy 1.0 8V 4P, Modelo 2006/2007”, sendo o valor 

financiado de R$22.794,96 (vinte e dois mil setecentos e noventa e quatro 

reais e noventa e seis centavos), para pagamento em 60 (sessenta) 

parcelas de R$615,80 (seiscentos e quinze reais e oitenta centavos). 

Aduz, ainda, que a parte reclamante realizou a cobrança ilegal de 

serviços,  quais sejam, “Serviços Concessionár ia/Loj is ta” , 

“Registro/Gravame”, “Tarifa de Cadastro” e “Tarifa de Avaliação do Bem”. 

Alega que a parte reclamante assumiu prestação excessivamente 

onerosa, tendo em vista a fixação de encargos abusivos, 

consubstanciados em juros, multas e taxas de grande monta. Devidamente 

citada, a parte reclamada apresentou contestação no Id. 7320080. 

Preliminarmente, sustenta a incompetência do juizado especial em razão 

da necessidade de produção de prova pericial. No mérito, argumenta a 

inexistência de ato ilícito, tendo em vista que a contratação se deu de 

forma regular, defendendo a legalidade dos encargos e das tarifas 

bancárias cobrados. Nesses termos, pugna pela improcedência dos 

pedidos contidos na inicial. Audiência de conciliação restou infrutífera (Id. 

7333641). É o relatório. A parte reclamante sustenta, com todas as suas 

forças, a cobrança de “encargos abusivos” no contrato de financiamento 

para aquisição de veículo firmado com a instituição financeira reclamada 

em 10-9-2010 (Id. 4792125, 4792148 e 4792179), conforme consta dos 

termos da Proposta de Financiamento de Bens e/ou Serviços – Pessoa 

Física (Id. 4792240, 4792265 e 4792278). De outro lado, ao tempo em que 

sustenta a inexistência de ilegalidade e abusividade, a instituição 

financeira reclamada manifesta pela incompetência deste Juizado Especial 

em processar e julgar a presente demanda, tendo em vista a necessidade 

de se “apreciar a adequação das taxas e encargos em relação às taxas 

de mercado, a regularidade dos cálculos efetuados e, eventualmente, a 

realização de novos cálculos, o que exige conhecimento técnico contábil, 

não constituindo mero cálculo aritmético”. Pois bem. No caso, percebe-se 

que o deslinde da questão está atrelado em saber se os encargos fixados 

no aludido contrato de financiamento são ou não abusivos, a depender, 

portanto, de prova pericial complexa (perícia contábil), que foge da alçada 

dos Juizados Especiais Cíveis, por não se harmonizar com os seus 

princípios norteadores, notadamente aqueles explicitados na Lei n. 

9.099/95. Nesse sentido, a lição de Humberto Theodoro Júnior: "A prova 

técnica é admissível no Juizado Especial, quando o exame do fato 

controvertido a exigir. Não assumirá, porém, a forma de uma perícia, nos 

moldes habituais do Código de Processo Civil. O perito escolhido pelo Juiz 

será convocado para a audiência, onde prestará as informações 

solicitadas pelo instrutor da causa (art. 35, caput). Se não for possível 

solucionar a lide à base de simples esclarecimentos do técnico em 

audiência, a causa deverá ser considerada complexa. O feito será 

encerrado no âmbito do Juizado Especial, sem julgamento do mérito, e as 

partes serão remetidas à justiça comum. Isto porque os Juizados 

Especiais, por mandamento constitucional, são destinados apenas a 

compor 'causas cíveis de menor complexidade'”. (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 31ª ed. Volume III. p. 436). 

[sem destaque no original] A jurisprudência também é unânime nesse 

sentido. Confira-se: “CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE 

JUROS. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL ACOLHIDA, EM FACE DA 

COMPLEXIDADE DA CAUSA. PROCESSO EXTINTO. Cuidando-se de ação 

revisional de juros bancários, onde necessária a produção de prova 

pericial, para aferição da invocada abusividade na cobrança de encargos, 

não há lugar para ajuizamento da demanda perante o JEC. RECURSO 

IMPROVIDO.” (TJRS. Proc. n. 71001505882. Segunda Turma Recursal 

Cível. Relator Clovis Moacyr Mattana Ramos. Julgado em 05-12-2007. 

Publicado em 13-12-2007). “PERÍCIA TÉCNICA NO JUIZADO ESPECIAL. 

CORRETA A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE EXTINGUE O PROCESSO 

EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA 

PARA O DESLINDE DA CAUSA. PRECEDENTE DAS TURMAS RECURSAIS. 

SENTENÇA MANTIDA.” (TJDF. Proc. N. 0076130-86.2005.807.0001. 
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Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF. 

Relator IRAN DE LIMA. Julgado em 22-3-2006). Portanto, diante da 

complexidade da causa e, tratando-se de matéria de ordem pública 

(pressuposto processual), que pode ser conhecida a qualquer tempo e 

grau de jurisdição, ainda que de ofício, não há outra alternativa a este 

Juízo senão a de extinguir o feito sem resolução de mérito. Pelo exposto, 

apresento o presente projeto de sentença, no sentido de, JULGAR 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, diante da 

incompetência absoluta deste Juízo para conhecer, processar e julgar o 

feito, nos termos do art. 3º, inciso I, c/c art. 51, inciso II, ambos da Lei n. 

9.099/95 e c/c art. 485, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei 

n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 24 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002228-32.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERISON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002228-32.2017.8.11.0040. Decido a lide, com dispensa do relatório (Lei 

n.º 9.099/95, art. 38). Trata-se de reclamação proposta por ERISON DA 

SILVA em face de NATURA COSMÉTICOS S.A e FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I, 

alegando, em suma, que constatou a existência de registro negativo 

perante cadastro de restrição ao crédito, providenciado pelo reclamado. 

Aduz, porém, que não mantém qualquer relacionamento com o reclamado, 

apto a justificar a inscrição. Postulou a declaração de inexistência da 

dívida, bem como a reparação pelos danos morais suportados. A lide 

comporta julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção 

de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) 

Dispensado o relatório. No caso, percebe-se que o deslinde da questão 

está atrelado em saber se a assinatura constante no contrato é ou não da 

reclamante, a depender, portanto, de prova pericial complexa (perícia 

grafotécnica), que foge da alçada dos Juizados Especiais Cíveis, por não 

se harmonizar com os seus princípios norteadores, notadamente aqueles 

explicitados na Lei n. 9.099/95. Nesse sentido, a lição de Humberto 

Theodoro Júnior: "A prova técnica é admissível no Juizado Especial, 

quando o exame do fato controvertido a exigir. Não assumirá, porém, a 

forma de uma perícia, nos moldes habituais do Código de Processo Civil. O 

perito escolhido pelo Juiz será convocado para a audiência, onde prestará 

as informações solicitadas pelo instrutor da causa (art. 35, caput). Se não 

for possível solucionar a lide à base de simples esclarecimentos do 

técnico em audiência, a causa deverá ser considerada complexa. O feito 

será encerrado no âmbito do Juizado Especial, sem julgamento do mérito, e 

as partes serão remetidas à justiça comum. Isto porque os Juizados 

Especiais, por mandamento constitucional, são destinados apenas a 

compor 'causas cíveis de menor complexidade'”. (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 31ª ed. Volume III. p. 436). 

[sem destaque no original] A jurisprudência também é unânime nesse 

sentido. Confira-se: “CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. 

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NEGATIVA QUANTO AO LANÇAMENTO DE 

IMPRESSÃO DIGITAL. AUTORA IDOSA E ANALFABETA. NECESSIDADE DE 

PROVA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOLÓGICA NO SISTEMA DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. 1. Considerando que a autora nega seja sua a 

impressão digital lançada no documento da fl. 128 apresentado pela ré, 

impõe-se seja ratificada a sentença de primeiro grau que determinou a 

extinção do feito, porquanto inviável, em sede de Juizados Especiais 

Cíveis, a realização de perícia técnica visando confirmar a autenticidade 

da firma apresentada pela instituição ré, sobretudo porque a autora é 

pessoa idosa e analfabeta. A mídia acostada aos autos evidencia que a ré 

Magazine Luiza afirma a suposta existência de acordo realizado com a 

demandante, o que enseja ainda maior dúvida quanto à existência ou não 

de contratação ou fraude. 2. Em que pese alegue a recorrente não ter 

contratado qualquer empréstimo ou solicitado cartões das rés, havendo 

controvérsia em relação à impressão digital da demandante, necessário o 

exame do documento por pessoa com conhecimentos técnicos. Sentença 

confirmada por seus próprios fundamentos. RECURSO IMPROVIDO.” 

(TJRS. Recurso Cível n. 71005312368. Primeira Turma Recursal Cível. 

Relatora MARTA BORGES ORTIZ. Julgado em 24-03-2015). [sem destaque 

no original] “PERÍCIA TÉCNICA NO JUIZADO ESPECIAL. CORRETA A 

SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE EXTINGUE O PROCESSO EM RAZÃO 

DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA PARA O 

DESLINDE DA CAUSA. PRECEDENTE DAS TURMAS RECURSAIS. 

SENTENÇA MANTIDA.” (TJDF. Proc. N. 0076130-86.2005.807.0001. 

Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF. 

Relator IRAN DE LIMA. Julgado em 22-3-2006). Portanto, diante da 

complexidade da causa e, tratando-se de matéria de ordem pública 

(pressuposto processual), que pode ser conhecida a qualquer tempo e 

grau de jurisdição, ainda que de ofício, não há outra alternativa a este 

Juízo senão a de extinguir o feito sem resolução de mérito. Pelo exposto, 

apresento o presente projeto de sentença, no sentido de, JULGAR 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, diante da 

incompetência absoluta deste Juízo para conhecer, processar e julgar o 

feito, nos termos do art. 3º, inciso I, c/c art. 51, inciso II, ambos da Lei n. 

9.099/95 e c/c art. 485, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei 

n. 9.099/95. JONATHAN A. GOES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 25 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002228-32.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERISON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002228-32.2017.8.11.0040. Decido a lide, com dispensa do relatório (Lei 

n.º 9.099/95, art. 38). Trata-se de reclamação proposta por ERISON DA 

SILVA em face de NATURA COSMÉTICOS S.A e FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I, 

alegando, em suma, que constatou a existência de registro negativo 

perante cadastro de restrição ao crédito, providenciado pelo reclamado. 

Aduz, porém, que não mantém qualquer relacionamento com o reclamado, 

apto a justificar a inscrição. Postulou a declaração de inexistência da 

dívida, bem como a reparação pelos danos morais suportados. A lide 

comporta julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção 

de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) 

Dispensado o relatório. No caso, percebe-se que o deslinde da questão 
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está atrelado em saber se a assinatura constante no contrato é ou não da 

reclamante, a depender, portanto, de prova pericial complexa (perícia 

grafotécnica), que foge da alçada dos Juizados Especiais Cíveis, por não 

se harmonizar com os seus princípios norteadores, notadamente aqueles 

explicitados na Lei n. 9.099/95. Nesse sentido, a lição de Humberto 

Theodoro Júnior: "A prova técnica é admissível no Juizado Especial, 

quando o exame do fato controvertido a exigir. Não assumirá, porém, a 

forma de uma perícia, nos moldes habituais do Código de Processo Civil. O 

perito escolhido pelo Juiz será convocado para a audiência, onde prestará 

as informações solicitadas pelo instrutor da causa (art. 35, caput). Se não 

for possível solucionar a lide à base de simples esclarecimentos do 

técnico em audiência, a causa deverá ser considerada complexa. O feito 

será encerrado no âmbito do Juizado Especial, sem julgamento do mérito, e 

as partes serão remetidas à justiça comum. Isto porque os Juizados 

Especiais, por mandamento constitucional, são destinados apenas a 

compor 'causas cíveis de menor complexidade'”. (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 31ª ed. Volume III. p. 436). 

[sem destaque no original] A jurisprudência também é unânime nesse 

sentido. Confira-se: “CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. 

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NEGATIVA QUANTO AO LANÇAMENTO DE 

IMPRESSÃO DIGITAL. AUTORA IDOSA E ANALFABETA. NECESSIDADE DE 

PROVA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOLÓGICA NO SISTEMA DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. 1. Considerando que a autora nega seja sua a 

impressão digital lançada no documento da fl. 128 apresentado pela ré, 

impõe-se seja ratificada a sentença de primeiro grau que determinou a 

extinção do feito, porquanto inviável, em sede de Juizados Especiais 

Cíveis, a realização de perícia técnica visando confirmar a autenticidade 

da firma apresentada pela instituição ré, sobretudo porque a autora é 

pessoa idosa e analfabeta. A mídia acostada aos autos evidencia que a ré 

Magazine Luiza afirma a suposta existência de acordo realizado com a 

demandante, o que enseja ainda maior dúvida quanto à existência ou não 

de contratação ou fraude. 2. Em que pese alegue a recorrente não ter 

contratado qualquer empréstimo ou solicitado cartões das rés, havendo 

controvérsia em relação à impressão digital da demandante, necessário o 

exame do documento por pessoa com conhecimentos técnicos. Sentença 

confirmada por seus próprios fundamentos. RECURSO IMPROVIDO.” 

(TJRS. Recurso Cível n. 71005312368. Primeira Turma Recursal Cível. 

Relatora MARTA BORGES ORTIZ. Julgado em 24-03-2015). [sem destaque 

no original] “PERÍCIA TÉCNICA NO JUIZADO ESPECIAL. CORRETA A 

SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE EXTINGUE O PROCESSO EM RAZÃO 

DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA PARA O 

DESLINDE DA CAUSA. PRECEDENTE DAS TURMAS RECURSAIS. 

SENTENÇA MANTIDA.” (TJDF. Proc. N. 0076130-86.2005.807.0001. 

Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF. 

Relator IRAN DE LIMA. Julgado em 22-3-2006). Portanto, diante da 

complexidade da causa e, tratando-se de matéria de ordem pública 

(pressuposto processual), que pode ser conhecida a qualquer tempo e 

grau de jurisdição, ainda que de ofício, não há outra alternativa a este 

Juízo senão a de extinguir o feito sem resolução de mérito. Pelo exposto, 

apresento o presente projeto de sentença, no sentido de, JULGAR 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, diante da 

incompetência absoluta deste Juízo para conhecer, processar e julgar o 

feito, nos termos do art. 3º, inciso I, c/c art. 51, inciso II, ambos da Lei n. 

9.099/95 e c/c art. 485, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei 

n. 9.099/95. JONATHAN A. GOES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 25 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002228-32.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERISON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002228-32.2017.8.11.0040. Decido a lide, com dispensa do relatório (Lei 

n.º 9.099/95, art. 38). Trata-se de reclamação proposta por ERISON DA 

SILVA em face de NATURA COSMÉTICOS S.A e FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I, 

alegando, em suma, que constatou a existência de registro negativo 

perante cadastro de restrição ao crédito, providenciado pelo reclamado. 

Aduz, porém, que não mantém qualquer relacionamento com o reclamado, 

apto a justificar a inscrição. Postulou a declaração de inexistência da 

dívida, bem como a reparação pelos danos morais suportados. A lide 

comporta julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção 

de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) 

Dispensado o relatório. No caso, percebe-se que o deslinde da questão 

está atrelado em saber se a assinatura constante no contrato é ou não da 

reclamante, a depender, portanto, de prova pericial complexa (perícia 

grafotécnica), que foge da alçada dos Juizados Especiais Cíveis, por não 

se harmonizar com os seus princípios norteadores, notadamente aqueles 

explicitados na Lei n. 9.099/95. Nesse sentido, a lição de Humberto 

Theodoro Júnior: "A prova técnica é admissível no Juizado Especial, 

quando o exame do fato controvertido a exigir. Não assumirá, porém, a 

forma de uma perícia, nos moldes habituais do Código de Processo Civil. O 

perito escolhido pelo Juiz será convocado para a audiência, onde prestará 

as informações solicitadas pelo instrutor da causa (art. 35, caput). Se não 

for possível solucionar a lide à base de simples esclarecimentos do 

técnico em audiência, a causa deverá ser considerada complexa. O feito 

será encerrado no âmbito do Juizado Especial, sem julgamento do mérito, e 

as partes serão remetidas à justiça comum. Isto porque os Juizados 

Especiais, por mandamento constitucional, são destinados apenas a 

compor 'causas cíveis de menor complexidade'”. (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 31ª ed. Volume III. p. 436). 

[sem destaque no original] A jurisprudência também é unânime nesse 

sentido. Confira-se: “CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. 

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NEGATIVA QUANTO AO LANÇAMENTO DE 

IMPRESSÃO DIGITAL. AUTORA IDOSA E ANALFABETA. NECESSIDADE DE 

PROVA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOLÓGICA NO SISTEMA DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. 1. Considerando que a autora nega seja sua a 

impressão digital lançada no documento da fl. 128 apresentado pela ré, 

impõe-se seja ratificada a sentença de primeiro grau que determinou a 

extinção do feito, porquanto inviável, em sede de Juizados Especiais 

Cíveis, a realização de perícia técnica visando confirmar a autenticidade 

da firma apresentada pela instituição ré, sobretudo porque a autora é 

pessoa idosa e analfabeta. A mídia acostada aos autos evidencia que a ré 

Magazine Luiza afirma a suposta existência de acordo realizado com a 

demandante, o que enseja ainda maior dúvida quanto à existência ou não 

de contratação ou fraude. 2. Em que pese alegue a recorrente não ter 

contratado qualquer empréstimo ou solicitado cartões das rés, havendo 

controvérsia em relação à impressão digital da demandante, necessário o 

exame do documento por pessoa com conhecimentos técnicos. Sentença 

confirmada por seus próprios fundamentos. RECURSO IMPROVIDO.” 

(TJRS. Recurso Cível n. 71005312368. Primeira Turma Recursal Cível. 

Relatora MARTA BORGES ORTIZ. Julgado em 24-03-2015). [sem destaque 

no original] “PERÍCIA TÉCNICA NO JUIZADO ESPECIAL. CORRETA A 

SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE EXTINGUE O PROCESSO EM RAZÃO 

DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA PARA O 

DESLINDE DA CAUSA. PRECEDENTE DAS TURMAS RECURSAIS. 

SENTENÇA MANTIDA.” (TJDF. Proc. N. 0076130-86.2005.807.0001. 

Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF. 

Relator IRAN DE LIMA. Julgado em 22-3-2006). Portanto, diante da 

complexidade da causa e, tratando-se de matéria de ordem pública 

(pressuposto processual), que pode ser conhecida a qualquer tempo e 

grau de jurisdição, ainda que de ofício, não há outra alternativa a este 

Juízo senão a de extinguir o feito sem resolução de mérito. Pelo exposto, 
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apresento o presente projeto de sentença, no sentido de, JULGAR 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, diante da 

incompetência absoluta deste Juízo para conhecer, processar e julgar o 

feito, nos termos do art. 3º, inciso I, c/c art. 51, inciso II, ambos da Lei n. 

9.099/95 e c/c art. 485, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei 

n. 9.099/95. JONATHAN A. GOES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 25 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003290-10.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANK DE ARAUJO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003290-10.2017.8.11.0040. Trata-se de reclamação proposta por FRANK 

DE ARAUJO SILVA em face de SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA, em que 

pretende: a) a declaração de inexistência de débito frente à reclamada; b) 

a condenação da reclamada a título de indenização por danos morais. A 

reclamante sustenta que, conquanto não tenha efetuado qualquer 

contratação com a empresa reclamada, foi surpreendido com uma 

anotação em órgãos de proteção ao crédito por ele efetuada. Audiência 

de conciliação realizada restou infrutífera. A empresa reclamada 

apresentou contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de conduta 

ilícita, reforçando a existência de contratação por parte do reclamante e 

seu inadimplemento, hipótese que autoriza a inclusão do seu nome em 

órgão de proteção ao crédito. Nesses termos, pugna pela improcedência 

dos pedidos contidos na reclamação. Em impugnação, o reclamante 

reforça o alegado na inicial. É o relatório. A lide comporta julgamento 

antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras provas 

(art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) Pois bem, no que diz 

com o mérito, não se pode perder de vista o disposto no art. 14 do CDC, o 

qual estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços: 

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o 

consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as 

circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; 

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a 

época em que foi fornecido. § 2º. O serviço não é considerado defeituoso 

pela adoção de novas técnicas. § 3º. O fornecedor de serviços só não 

será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.” 

Acresça-se que houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova, 

diante do que cabe à parte reclamada comprovar a licitude do registro 

impugnado pela parte reclamante, conforme orientação jurisprudencial: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. CAIXA SEGURADORA E CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CONTRATAÇÃO DE SEGURO 

POR TELEFONE. COMPROVAÇÃO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE 

GRAVAÇÃO TELEFÔNICA. INEXISTÊNCIA DOS DANOS ALEGADOS..” 

(Tribunal Regional Federal da 2ª Região TRF-2 - APELAÇÃO CIVEL : AC 

200551010271553 RJ 2005.51.01.027155-3). Nessa toada, tenho que a 

reclamada logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório, pois 

comprovou, de forma adequada, a existência de relação contratual com o 

reclamante, bem assim o seu inadimplemento a ensejar a inclusão de seus 

dados em órgãos de proteção ao crédito. Os documentos que 

acompanham a contestação indicam que a reclamante, ao contrário do 

afirmado na inicial, efetuou a contratação dos serviços ofertados pela 

empresa reclamada, pois há diversos áudios gravados de contratações. 

Logo, não há que se falar em ilícito a ser indenizado. Importa frisar que 

responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu 

ou interveniente (CPC-2015, art. 79). As hipóteses de litigância de má-fé 

encontram-se descritas no art. 80 do CPC-2015, dentre elas, estão: 

deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso e alterar a verdade dos fatos. Desse modo, o reclamante 

deve ser condenado a pagar multa, correspondente a 05% (cinco por 

cento) do valor corrigido da causa, bem assim a indenizar a parte 

contrária pelos prejuízos que esta sofreu, e a arcar com os honorários 

advocatícios e com todas as despesas que efetuou, no termos do art. 81, 

caput, do CPC-2015. Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no 

sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. 

Considerando a litigância de má-fé do reclamante (CPC-2015, art. 80, 

incisos I e II), condeno-o ao pagamento de multa no valor correspondente 

a 05% (cinco por cento) do valor corrigido da causa (CPC, art. 81), bem 

como ao pagamento das custas processuais e de honorários em favor da 

douta defesa da empresa reclamada (Lei n. 9.099/95, art. 55), os quais 

arbitro em 15% sobre a mesma base. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN 

A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 25 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003290-10.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANK DE ARAUJO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003290-10.2017.8.11.0040. Trata-se de reclamação proposta por FRANK 

DE ARAUJO SILVA em face de SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA, em que 

pretende: a) a declaração de inexistência de débito frente à reclamada; b) 

a condenação da reclamada a título de indenização por danos morais. A 

reclamante sustenta que, conquanto não tenha efetuado qualquer 

contratação com a empresa reclamada, foi surpreendido com uma 

anotação em órgãos de proteção ao crédito por ele efetuada. Audiência 

de conciliação realizada restou infrutífera. A empresa reclamada 

apresentou contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de conduta 

ilícita, reforçando a existência de contratação por parte do reclamante e 

seu inadimplemento, hipótese que autoriza a inclusão do seu nome em 

órgão de proteção ao crédito. Nesses termos, pugna pela improcedência 

dos pedidos contidos na reclamação. Em impugnação, o reclamante 

reforça o alegado na inicial. É o relatório. A lide comporta julgamento 

antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras provas 

(art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) Pois bem, no que diz 

com o mérito, não se pode perder de vista o disposto no art. 14 do CDC, o 

qual estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços: 

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 
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§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o 

consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as 

circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; 

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a 

época em que foi fornecido. § 2º. O serviço não é considerado defeituoso 

pela adoção de novas técnicas. § 3º. O fornecedor de serviços só não 

será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.” 

Acresça-se que houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova, 

diante do que cabe à parte reclamada comprovar a licitude do registro 

impugnado pela parte reclamante, conforme orientação jurisprudencial: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. CAIXA SEGURADORA E CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CONTRATAÇÃO DE SEGURO 

POR TELEFONE. COMPROVAÇÃO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE 

GRAVAÇÃO TELEFÔNICA. INEXISTÊNCIA DOS DANOS ALEGADOS..” 

(Tribunal Regional Federal da 2ª Região TRF-2 - APELAÇÃO CIVEL : AC 

200551010271553 RJ 2005.51.01.027155-3). Nessa toada, tenho que a 

reclamada logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório, pois 

comprovou, de forma adequada, a existência de relação contratual com o 

reclamante, bem assim o seu inadimplemento a ensejar a inclusão de seus 

dados em órgãos de proteção ao crédito. Os documentos que 

acompanham a contestação indicam que a reclamante, ao contrário do 

afirmado na inicial, efetuou a contratação dos serviços ofertados pela 

empresa reclamada, pois há diversos áudios gravados de contratações. 

Logo, não há que se falar em ilícito a ser indenizado. Importa frisar que 

responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu 

ou interveniente (CPC-2015, art. 79). As hipóteses de litigância de má-fé 

encontram-se descritas no art. 80 do CPC-2015, dentre elas, estão: 

deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso e alterar a verdade dos fatos. Desse modo, o reclamante 

deve ser condenado a pagar multa, correspondente a 05% (cinco por 

cento) do valor corrigido da causa, bem assim a indenizar a parte 

contrária pelos prejuízos que esta sofreu, e a arcar com os honorários 

advocatícios e com todas as despesas que efetuou, no termos do art. 81, 

caput, do CPC-2015. Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no 

sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. 

Considerando a litigância de má-fé do reclamante (CPC-2015, art. 80, 

incisos I e II), condeno-o ao pagamento de multa no valor correspondente 

a 05% (cinco por cento) do valor corrigido da causa (CPC, art. 81), bem 

como ao pagamento das custas processuais e de honorários em favor da 

douta defesa da empresa reclamada (Lei n. 9.099/95, art. 55), os quais 

arbitro em 15% sobre a mesma base. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN 

A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 25 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010902-45.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Processo: 8010902-45.2015.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando as 

diligências realizadas, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 26 de outubro de 

2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004056-63.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VILMA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004056-63.2017.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA VILMA DE SOUZA 

REQUERIDO: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP 

Trata-se de ação proposta por MARIA VILMA DE SOUZA em face de 

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP., em que 

pretende: a) a declaração de inexistência de débito e b) a condenação da 

reclamada a pagar indenização por danos morais. Alega a parte 

reclamante, em síntese, que constatou a existência de registro negativo 

perante cadastro de restrição ao crédito, proveniente de inscrição 

providenciada pela parte reclamada. Aduz, porém, que não mantém 

qualquer relacionamento com a mesma apta a justificar a inscrição, pois a 

compra referente aos valores foram devidamente canceladas. Postulou 

pela declaração de inexistência da dívida, bem como pela reparação dos 

danos morais suportados. Audiência de conciliação realizada e restou 

infrutífera. A empresa reclamada não apresentou contestação. É o 

relatório. A lide comporta julgamento antecipado, pois não há a 

necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil) Quanto à aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor. É de rigor reconhecer a incidência do CDC ao presente caso, 

notadamente dos diversos efeitos dele decorrentes. De fato, levando-se 

em conta o conceito de consumidor estampado no art. 2º do CDC, bem 

como o conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do mesmo diploma 

legal, conclui-se que a reclamada está sujeita às delimitações e 

implicações decorrentes das relações de consumo, posto que ofertou no 

mercado serviços, este na condição de destinatário final, razão pela qual 

está caracterizada a relação de consumo para todos os fins legais. Como 

consequência disso, o citado código assegura que toda indenização 

derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao regime da 

responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, VI e 14. 

Quanto ao pedido para a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe 

asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a 

evidente hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição de grande porte, situação de onde emerge a 

necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Pois bem, a 

reclamada não logrou êxito em comprovar que tomou as medidas 

necessárias para oferecer serviços de qualidade e seguros. Por certo 

que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada a isenção de 

responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o 

que não restou demonstrado na hipótese. Quanto ao dano moral. De início, 

importa frisar que incide sobre a instituição a responsabilidade civil 

objetiva pelo dano causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a 

existência ou não de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC. No 

caso, verifica-se evidente situação de serviço defeituoso, 

consubstanciado em cobrança de serviços não contratados pelo 

reclamante, inclusive com a inscrição do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito. A respeito do serviço defeituoso, dispõe o CDC: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos: § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.” [sem 

destaque no original] Destaca-se, por oportuno, que o reclamado assume 

o risco do empreendimento, devendo disponibilizar de recursos máximos 

de excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por 

conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa prestação de 

serviço, cabe ao reclamado, imediatamente, diligenciar no sentido de 
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corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que no 

caso em testilha não ocorreu. Restando comprovado também que não 

houve culpa da parte reclamante quanto à falha na prestação dos 

serviços, mesmo porque é da instituição reclamada a incumbência de 

adotar as cautelas necessárias a tanto. Posto isso, passamos à 

conclusão, com a fixação do quantum devido a título de danos morais, 

cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema jurídico brasileiro 

não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais autorizada, 

estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e orientar o juiz na 

fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser levado em conta 

a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta (ação ou 

omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o entendimento 

jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro os critérios 

acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral sofrida pelo 

reclamante, foi resultante da conduta negligente do reclamado, entendo 

que a fixação do quantum indenizatório no equivalente a R$ 6.000,00 (seis 

mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do razoável e proporcional, 

o prejuízo moral que o fato acarretou ao reclamante. Com efeito, tal 

estimativa guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva do 

fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e 

do autor da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da 

equidade. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada 

a isenção de responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado 

o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro. No caso, o reclamado não logrou êxito na demonstração de tais 

excludentes. Isso porque a culpa exclusiva de terceiro não existe no caso 

em análise, pois não deve ser confundida com o risco da atividade. Ante o 

exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de 

manter a liminar concedida, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, para o fim de: 1) DECLARAR a inexistência do débito impugnado, 

bem como, a retirada definitiva dos dados da reclamante nos órgãos de 

proteção de credito; e 2) CONDENAR o reclamado a pagar, a título de 

danos morais, o valor de R$6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo 

INPC a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) 

e acrescido de juros legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 

do STJ). JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, 

inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao 

pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, 

caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação 

do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do presente 

projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN 

A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003925-88.2017.8.11.0040. REQUERENTE: VALDIR ALVES QUEIROZ 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Trata-se de ação proposta por 

VALDIR ALVES QUEIROZ em face de BANCO BRADESCO S.A., em que 

pretende: a) a declaração de inexistência de débito e b) a condenação da 

reclamada a pagar indenização por danos morais. Alega a parte 

reclamante, em síntese, que constatou a existência de registro negativo 

perante cadastro de restrição ao crédito, proveniente de inscrição 

providenciada pela parte reclamada. Aduz, porém, que não mantém 

qualquer relacionamento com a mesma, apta a justificar a inscrição. 

Postulou pela declaração de inexistência da dívida, bem como pela 

reparação dos danos morais suportados. Audiência de conciliação 

realizada e restou infrutífera. A empresa reclamada apresentou 

contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de conduta ilícita, 

reforçando a existência de contratação por parte do reclamante e seu 

inadimplemento, hipótese que autoriza a inclusão do seu nome em órgão 

de proteção ao crédito. Nesses termos, pugna pela improcedência dos 

pedidos contidos na reclamação. Em impugnação, a reclamante reforça o 

alegado em sua inicial. É o relatório. A lide comporta julgamento 

antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras provas 

(art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) Quanto a preliminar 

entendo que não merece prosperar, não há que se falar em ausência de 

interesse processual da parte reclamante pelo simples fato da ausência 

de demonstração de que a pretensão inicial tenha sido resistida pela 

instituição financeira reclamada, notadamente porque, independentemente 

disso, permanece a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional 

pretendida.. Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É de 

rigor reconhecer a incidência do CDC ao presente caso, notadamente dos 

diversos efeitos dele decorrentes. De fato, levando-se em conta o 

conceito de consumidor estampado no art. 2º do CDC, bem como o 

conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, 

conclui-se que a reclamada está sujeita às delimitações e implicações 

decorrentes das relações de consumo, posto que ofertou no mercado 

serviços, este na condição de destinatário final, razão pela qual está 

caracterizada a relação de consumo para todos os fins legais. Aliás, o 

Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código 

de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Como 

consequência disso, o citado código assegura que toda indenização 

derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao regime da 

responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, VI e 14. 

Quanto ao pedido para a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe 

asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a 

evidente hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Pois bem, a 

reclamada não logrou êxito em comprovar que tomou as medidas 

necessárias para oferecer serviços de qualidade e seguros, não foi 

juntando nenhum contrato firmado pelo reclamante. Por certo que o art. 14, 

§3º, do CDC, permite a parte reclamada a isenção de responsabilidade, 

quando comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou 

(b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou 

demonstrado na hipótese. Quanto ao dano moral. De início, importa frisar 

que incide sobre a instituição a responsabilidade civil objetiva pelo dano 

causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a existência ou não 

de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 

479 do STJ, que assim dispõe: "As instituições financeiras respondem 

objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036829/10/2018 Página 310 de 998



delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". No 

caso, verifica-se evidente situação de serviço defeituoso, 

consubstanciado em cobrança de serviços não contratados pelo 

reclamante, inclusive com a inscrição do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito. A respeito do serviço defeituoso, dispõe o CDC: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos: § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.” [sem 

destaque no original] Destaca-se, por oportuno, que o reclamado assume 

o risco do empreendimento, devendo disponibilizar de recursos máximos 

de excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por 

conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa prestação de 

serviço, cabe ao reclamado, imediatamente, diligenciar no sentido de 

corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que no 

caso em testilha não ocorreu. Restando comprovado também que não 

houve culpa da parte reclamante quanto à falha na prestação dos 

serviços, mesmo porque é da instituição reclamada a incumbência de 

adotar as cautelas necessárias a tanto. Posto isso, passamos à 

conclusão, com a fixação do quantum devido a título de danos morais, 

cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema jurídico brasileiro 

não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais autorizada, 

estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e orientar o juiz na 

fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser levado em conta 

a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta (ação ou 

omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o entendimento 

jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro os critérios 

acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral sofrida pelo 

reclamante, foi resultante da conduta negligente do reclamado, entendo 

que a fixação do quantum indenizatório no equivalente a R$ 6.000,00 (seis 

mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do razoável e proporcional, 

o prejuízo moral que o fato acarretou ao reclamante. Com efeito, tal 

estimativa guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva do 

fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e 

do autor da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da 

equidade. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada 

a isenção de responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado 

o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro. No caso, o reclamado não logrou êxito na demonstração de tais 

excludentes. Isso porque a culpa exclusiva de terceiro não existe no caso 

em análise, pois não deve ser confundida com o risco da atividade. Ante o 

exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de 

manter a liminar concedida, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, para o fim de: 1) DECLARAR a inexistência do débito impugnado, 

bem como, a retirada definitiva dos dados da reclamante nos órgãos de 

proteção de credito, referente aos contratos de nº. 601161653000040CT 

e 601161653000040EC; e 2) CONDENAR o reclamado a pagar, a título de 

danos morais, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo 

INPC a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) 

e acrescido de juros legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 

do STJ). JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, 

inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao 

pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, 

caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação 

do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do presente 

projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN 

A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 
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Juiz de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003925-88.2017.8.11.0040. REQUERENTE: VALDIR ALVES QUEIROZ 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Trata-se de ação proposta por 

VALDIR ALVES QUEIROZ em face de BANCO BRADESCO S.A., em que 

pretende: a) a declaração de inexistência de débito e b) a condenação da 

reclamada a pagar indenização por danos morais. Alega a parte 

reclamante, em síntese, que constatou a existência de registro negativo 

perante cadastro de restrição ao crédito, proveniente de inscrição 

providenciada pela parte reclamada. Aduz, porém, que não mantém 

qualquer relacionamento com a mesma, apta a justificar a inscrição. 

Postulou pela declaração de inexistência da dívida, bem como pela 

reparação dos danos morais suportados. Audiência de conciliação 

realizada e restou infrutífera. A empresa reclamada apresentou 

contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de conduta ilícita, 

reforçando a existência de contratação por parte do reclamante e seu 

inadimplemento, hipótese que autoriza a inclusão do seu nome em órgão 

de proteção ao crédito. Nesses termos, pugna pela improcedência dos 

pedidos contidos na reclamação. Em impugnação, a reclamante reforça o 

alegado em sua inicial. É o relatório. A lide comporta julgamento 

antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras provas 

(art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) Quanto a preliminar 

entendo que não merece prosperar, não há que se falar em ausência de 

interesse processual da parte reclamante pelo simples fato da ausência 

de demonstração de que a pretensão inicial tenha sido resistida pela 

instituição financeira reclamada, notadamente porque, independentemente 

disso, permanece a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional 

pretendida.. Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É de 

rigor reconhecer a incidência do CDC ao presente caso, notadamente dos 

diversos efeitos dele decorrentes. De fato, levando-se em conta o 

conceito de consumidor estampado no art. 2º do CDC, bem como o 

conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, 

conclui-se que a reclamada está sujeita às delimitações e implicações 

decorrentes das relações de consumo, posto que ofertou no mercado 

serviços, este na condição de destinatário final, razão pela qual está 

caracterizada a relação de consumo para todos os fins legais. Aliás, o 

Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código 

de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Como 

consequência disso, o citado código assegura que toda indenização 

derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao regime da 

responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, VI e 14. 

Quanto ao pedido para a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe 

asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a 

evidente hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Pois bem, a 

reclamada não logrou êxito em comprovar que tomou as medidas 

necessárias para oferecer serviços de qualidade e seguros, não foi 

juntando nenhum contrato firmado pelo reclamante. Por certo que o art. 14, 

§3º, do CDC, permite a parte reclamada a isenção de responsabilidade, 

quando comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou 

(b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou 

demonstrado na hipótese. Quanto ao dano moral. De início, importa frisar 

que incide sobre a instituição a responsabilidade civil objetiva pelo dano 

causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a existência ou não 

de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 

479 do STJ, que assim dispõe: "As instituições financeiras respondem 
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objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e 

delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". No 

caso, verifica-se evidente situação de serviço defeituoso, 

consubstanciado em cobrança de serviços não contratados pelo 

reclamante, inclusive com a inscrição do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito. A respeito do serviço defeituoso, dispõe o CDC: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos: § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.” [sem 

destaque no original] Destaca-se, por oportuno, que o reclamado assume 

o risco do empreendimento, devendo disponibilizar de recursos máximos 

de excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por 

conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa prestação de 

serviço, cabe ao reclamado, imediatamente, diligenciar no sentido de 

corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que no 

caso em testilha não ocorreu. Restando comprovado também que não 

houve culpa da parte reclamante quanto à falha na prestação dos 

serviços, mesmo porque é da instituição reclamada a incumbência de 

adotar as cautelas necessárias a tanto. Posto isso, passamos à 

conclusão, com a fixação do quantum devido a título de danos morais, 

cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema jurídico brasileiro 

não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais autorizada, 

estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e orientar o juiz na 

fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser levado em conta 

a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta (ação ou 

omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o entendimento 

jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro os critérios 

acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral sofrida pelo 

reclamante, foi resultante da conduta negligente do reclamado, entendo 

que a fixação do quantum indenizatório no equivalente a R$ 6.000,00 (seis 

mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do razoável e proporcional, 

o prejuízo moral que o fato acarretou ao reclamante. Com efeito, tal 

estimativa guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva do 

fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e 

do autor da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da 

equidade. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada 

a isenção de responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado 

o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro. No caso, o reclamado não logrou êxito na demonstração de tais 

excludentes. Isso porque a culpa exclusiva de terceiro não existe no caso 

em análise, pois não deve ser confundida com o risco da atividade. Ante o 

exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de 

manter a liminar concedida, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, para o fim de: 1) DECLARAR a inexistência do débito impugnado, 

bem como, a retirada definitiva dos dados da reclamante nos órgãos de 

proteção de credito, referente aos contratos de nº. 601161653000040CT 

e 601161653000040EC; e 2) CONDENAR o reclamado a pagar, a título de 

danos morais, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo 

INPC a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) 

e acrescido de juros legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 

do STJ). JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, 

inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao 

pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, 

caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação 

do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do presente 

projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN 

A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 25 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003866-03.2017.8.11.0040. REQUERENTE: JISLAINE DE FATIMA 

MACHADO DA LUZ REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Trata-se de 

reclamação proposta por JISLAINE DE FATIMA MACHADO DA LUZ em 

face de ITAU UNIBANCO S/A, em que pretende: em que pretende: a) a 

declaração de inexistência de débito e b) a condenação da reclamada a 

pagar indenização por danos morais. Alega a parte reclamante, em 

síntese, que constatou a existência de registro negativo perante cadastro 

de restrição ao crédito, proveniente de inscrição providenciada pela parte 

reclamada. Aduz, porém, que não mantém qualquer relacionamento com a 

mesma, apta a justificar a inscrição. Postulou pela declaração de 

inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos morais 

suportados Devidamente citado, o banco reclamado apresentou 

contestação no Id. 10595944. Em síntese, argumenta a existência de 

relação jurídica, consubstanciada por Contrato devidamente assinado. 

Aduz que o débito refere-se a renegociação de dívida que não foi 

adimplida pela parte reclamante. Nesses termos, argumenta a inexistência 

de conduta ilícita a ensejar a reparação pretendida, pugnando pela 

improcedência dos pedidos contidos na inicial. Audiência de conciliação 

restou infrutífera (Id. 10615987). Impugnação à contestação encontra-se 

no Id. 10767011. Em síntese, a parte reclamante rechaça todas as 

alegações do banco reclamado, pugnando pela procedência dos pedidos 

contidos na inicial. É o relatório. A lide comporta julgamento antecipado, 

pois não há a necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil). Quanto à aplicação do Código de Defesa 

do Consumidor. É de rigor reconhecer a incidência do CDC ao presente 

caso, notadamente dos diversos efeitos dele decorrentes. De fato, 

levando-se em conta o conceito de consumidor estampado no art. 2º do 

CDC, bem como o conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do mesmo 

diploma legal, conclui-se que o banco reclamado está sujeito às 

delimitações e implicações decorrentes das relações de consumo, posto 

que ofertou no mercado serviços bancários, razão pela qual está 

caracterizada a relação de consumo para todos os fins legais. Aliás, o 

Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código 

de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Como 

consequência disso, o citado código assegura que toda indenização 

derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao regime da 

responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, VI e 14. 

Quanto ao pedido para a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe 

asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a 

evidente hipossuficiência da parte reclamante/consumidor em relação ao 

banco reclamado/instituição bancária de grande porte, situação de onde 

emerge a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida 

a salutar isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de 

rigor a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da 

Lei n. 8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas 

necessárias ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Quanto 

à existência de contratação de renegociação de dívida. De início, frise-se 

que houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova, diante do que 

cabe à parte reclamada comprovar a licitude da dívida. Nessa toada, tenho 

que a parte reclamada logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório, 

pois comprovou, de forma adequada, a existência de relação contratual 

com a parte reclamante, a ensejar a cobrança impugnada. Os documentos 

que instruem a contestação indicam que a parte reclamante de fato 

realizou a contratação para que a dívida fosse renegociada. Desse modo, 

provada a existência de relação negocial e a prestação de serviços 

contratados, a cobrança impugnada revela-se legítima, não havendo falar 

em ato ilícito ensejador das reparações pretendidas. Logo, não há que se 

falar em ilícito a ser indenizado. A despeito de a conduta da parte 

reclamante flertar com a litigância de má-fé, entendo que não há como se 
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concluir seguramente nesse sentido. Ante o exposto, eu juiz leigo, 

apresento projeto de sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES 

os pedidos formulados na inicial, bem assim para JULGAR EXTINTO O 

PROCESSO, nos termos dos artigos 316 e 487, inciso I, ambos do Código 

de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas ou 

honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, 

ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença na forma do 

disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA 

Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 26 de julho de 

2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003866-03.2017.8.11.0040. REQUERENTE: JISLAINE DE FATIMA 

MACHADO DA LUZ REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Trata-se de 

reclamação proposta por JISLAINE DE FATIMA MACHADO DA LUZ em 

face de ITAU UNIBANCO S/A, em que pretende: em que pretende: a) a 

declaração de inexistência de débito e b) a condenação da reclamada a 

pagar indenização por danos morais. Alega a parte reclamante, em 

síntese, que constatou a existência de registro negativo perante cadastro 

de restrição ao crédito, proveniente de inscrição providenciada pela parte 

reclamada. Aduz, porém, que não mantém qualquer relacionamento com a 

mesma, apta a justificar a inscrição. Postulou pela declaração de 

inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos morais 

suportados Devidamente citado, o banco reclamado apresentou 

contestação no Id. 10595944. Em síntese, argumenta a existência de 

relação jurídica, consubstanciada por Contrato devidamente assinado. 

Aduz que o débito refere-se a renegociação de dívida que não foi 

adimplida pela parte reclamante. Nesses termos, argumenta a inexistência 

de conduta ilícita a ensejar a reparação pretendida, pugnando pela 

improcedência dos pedidos contidos na inicial. Audiência de conciliação 

restou infrutífera (Id. 10615987). Impugnação à contestação encontra-se 

no Id. 10767011. Em síntese, a parte reclamante rechaça todas as 

alegações do banco reclamado, pugnando pela procedência dos pedidos 

contidos na inicial. É o relatório. A lide comporta julgamento antecipado, 

pois não há a necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil). Quanto à aplicação do Código de Defesa 

do Consumidor. É de rigor reconhecer a incidência do CDC ao presente 

caso, notadamente dos diversos efeitos dele decorrentes. De fato, 

levando-se em conta o conceito de consumidor estampado no art. 2º do 

CDC, bem como o conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do mesmo 

diploma legal, conclui-se que o banco reclamado está sujeito às 

delimitações e implicações decorrentes das relações de consumo, posto 

que ofertou no mercado serviços bancários, razão pela qual está 

caracterizada a relação de consumo para todos os fins legais. Aliás, o 

Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código 

de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Como 

consequência disso, o citado código assegura que toda indenização 

derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao regime da 

responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, VI e 14. 

Quanto ao pedido para a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe 

asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a 

evidente hipossuficiência da parte reclamante/consumidor em relação ao 

banco reclamado/instituição bancária de grande porte, situação de onde 

emerge a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida 

a salutar isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de 

rigor a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da 

Lei n. 8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas 

necessárias ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Quanto 

à existência de contratação de renegociação de dívida. De início, frise-se 

que houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova, diante do que 

cabe à parte reclamada comprovar a licitude da dívida. Nessa toada, tenho 

que a parte reclamada logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório, 

pois comprovou, de forma adequada, a existência de relação contratual 

com a parte reclamante, a ensejar a cobrança impugnada. Os documentos 

que instruem a contestação indicam que a parte reclamante de fato 

realizou a contratação para que a dívida fosse renegociada. Desse modo, 

provada a existência de relação negocial e a prestação de serviços 

contratados, a cobrança impugnada revela-se legítima, não havendo falar 

em ato ilícito ensejador das reparações pretendidas. Logo, não há que se 

falar em ilícito a ser indenizado. A despeito de a conduta da parte 

reclamante flertar com a litigância de má-fé, entendo que não há como se 

concluir seguramente nesse sentido. Ante o exposto, eu juiz leigo, 

apresento projeto de sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES 

os pedidos formulados na inicial, bem assim para JULGAR EXTINTO O 

PROCESSO, nos termos dos artigos 316 e 487, inciso I, ambos do Código 

de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas ou 

honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, 

ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença na forma do 

disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA 

Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 26 de julho de 

2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003076-53.2016.8.11.0040. REQUERENTE: FRANCISCA PROVIDENCIA 

DA SILVA REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A Trata-se de 

reclamação proposta por FRANCISCA PROVIDENCIA DA SILVA em face 

de NATURA COSMÉTICOS S.A., em que pretende: a) a antecipação da 

tutela para retirada do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito; b) a 

declaração de inexistência de débito frente à reclamada; c) a condenação 

da reclamada a título de indenização por danos morais. Alega a parte 

reclamante, em síntese, que constatou a existência de registro negativo 

perante cadastro de restrição ao crédito, proveniente de inscrição 

providenciada pela parte reclamada. Informa que não tem qualquer relação 

contratual com a reclamada. Postulou pela declaração de inexistência da 

dívida, bem como pela reparação dos danos morais suportados. Audiência 

de conciliação realizada e restou infrutífera. A empresa reclamada 

apresentou contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de conduta 

ilícita, reforçando que a cobrança é legitima, pois o reclamante contraiu 

despesas que não foram adimplidas. Nesses termos, pugna pela 

improcedência dos pedidos contidos na reclamação. A lide comporta 

julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras 

provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) É o relatório. 

Pois bem, no que diz com o mérito, não se pode perder de vista o disposto 

no art. 14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036829/10/2018 Página 313 de 998



consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º. O serviço não é 

considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3º. O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro.” Acresça-se que houve no caso em crivo a 

inversão do ônus da prova, diante do que cabe à parte reclamada 

comprovar a licitude do registro impugnado pela parte reclamante, 

conforme orientação jurisprudencial: “CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - 

NECESSIDADE DE PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL 

CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de 

telefonia pela cobrança irregular seguida de inscrição do nome do usuário 

em cadastro restritivo de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema 

consumerista, o que autoriza, se configurados os pressupostos previstos 

do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. 

Invertido o onus probandi em favor do hipossuficiente e constatada a 

inexistência de provas da regularidade do registro constante da fatura 

telefônica, deve-se tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito 

pressupõe a prova da cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na 

fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios 

objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo 

que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da 

reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa 

e o gravame sofrido.” (Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de 

Direito Público do TJSC, Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). 

Nessa toada, tenho que a reclamada logrou êxito em se desincumbir do 

ônus probatório, pois comprovou, de forma adequada, a existência de 

relação contratual com o reclamante, bem assim o seu inadimplemento a 

ensejar a inclusão de seus dados em órgãos de proteção ao crédito. Os 

documentos que acompanham a contestação indicam que a reclamante, 

ao contrário do afirmado na inicial, efetuou a contratação dos serviços 

ofertados pela empresa reclamada. Logo, não há que se falar em ilícito a 

ser indenizado. Importa frisar que responde por perdas e danos aquele 

que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente (CPC-2015, art. 79). 

As hipóteses de litigância de má-fé encontram-se descritas no art. 80 do 

CPC-2015, dentre elas, estão: deduzir pretensão ou defesa contra texto 

expresso de lei ou fato incontroverso e alterar a verdade dos fatos. 

Desse modo, o reclamante deve ser condenado a pagar multa, 

correspondente a 05% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, bem 

assim a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, e a 

arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que 

efetuou, no termos do art. 81, caput, do CPC-2015. Pelo exposto, 

apresento o projeto de sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES 

os pedidos contidos na inicial. Considerando a litigância de má-fé do 

reclamante (CPC-2015, art. 80, incisos I e II), condeno-o ao pagamento de 

multa no valor correspondente a 05% (cinco por cento) do valor corrigido 

da causa constante na inicial (CPC, art. 81), bem como ao pagamento das 

custas processuais e de honorários em favor da douta defesa da 

empresa reclamada (Lei n. 9.099/95, art. 55), os quais arbitro em 15% 

sobre a mesma base. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença na forma do 

disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA 

Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer 

o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 26 de julho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003076-53.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA PROVIDENCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003076-53.2016.8.11.0040. REQUERENTE: FRANCISCA PROVIDENCIA 

DA SILVA REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A Trata-se de 

reclamação proposta por FRANCISCA PROVIDENCIA DA SILVA em face 

de NATURA COSMÉTICOS S.A., em que pretende: a) a antecipação da 

tutela para retirada do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito; b) a 

declaração de inexistência de débito frente à reclamada; c) a condenação 

da reclamada a título de indenização por danos morais. Alega a parte 

reclamante, em síntese, que constatou a existência de registro negativo 

perante cadastro de restrição ao crédito, proveniente de inscrição 

providenciada pela parte reclamada. Informa que não tem qualquer relação 

contratual com a reclamada. Postulou pela declaração de inexistência da 

dívida, bem como pela reparação dos danos morais suportados. Audiência 

de conciliação realizada e restou infrutífera. A empresa reclamada 

apresentou contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de conduta 

ilícita, reforçando que a cobrança é legitima, pois o reclamante contraiu 

despesas que não foram adimplidas. Nesses termos, pugna pela 

improcedência dos pedidos contidos na reclamação. A lide comporta 

julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras 

provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) É o relatório. 

Pois bem, no que diz com o mérito, não se pode perder de vista o disposto 

no art. 14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º. O serviço não é 

considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3º. O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro.” Acresça-se que houve no caso em crivo a 

inversão do ônus da prova, diante do que cabe à parte reclamada 

comprovar a licitude do registro impugnado pela parte reclamante, 

conforme orientação jurisprudencial: “CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - 

NECESSIDADE DE PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL 

CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de 

telefonia pela cobrança irregular seguida de inscrição do nome do usuário 

em cadastro restritivo de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema 

consumerista, o que autoriza, se configurados os pressupostos previstos 

do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. 

Invertido o onus probandi em favor do hipossuficiente e constatada a 

inexistência de provas da regularidade do registro constante da fatura 

telefônica, deve-se tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito 

pressupõe a prova da cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na 

fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios 

objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo 

que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da 

reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa 

e o gravame sofrido.” (Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de 

Direito Público do TJSC, Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). 

Nessa toada, tenho que a reclamada logrou êxito em se desincumbir do 

ônus probatório, pois comprovou, de forma adequada, a existência de 

relação contratual com o reclamante, bem assim o seu inadimplemento a 

ensejar a inclusão de seus dados em órgãos de proteção ao crédito. Os 

documentos que acompanham a contestação indicam que a reclamante, 

ao contrário do afirmado na inicial, efetuou a contratação dos serviços 

ofertados pela empresa reclamada. Logo, não há que se falar em ilícito a 
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ser indenizado. Importa frisar que responde por perdas e danos aquele 

que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente (CPC-2015, art. 79). 

As hipóteses de litigância de má-fé encontram-se descritas no art. 80 do 

CPC-2015, dentre elas, estão: deduzir pretensão ou defesa contra texto 

expresso de lei ou fato incontroverso e alterar a verdade dos fatos. 

Desse modo, o reclamante deve ser condenado a pagar multa, 

correspondente a 05% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, bem 

assim a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, e a 

arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que 

efetuou, no termos do art. 81, caput, do CPC-2015. Pelo exposto, 

apresento o projeto de sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES 

os pedidos contidos na inicial. Considerando a litigância de má-fé do 

reclamante (CPC-2015, art. 80, incisos I e II), condeno-o ao pagamento de 

multa no valor correspondente a 05% (cinco por cento) do valor corrigido 

da causa constante na inicial (CPC, art. 81), bem como ao pagamento das 

custas processuais e de honorários em favor da douta defesa da 

empresa reclamada (Lei n. 9.099/95, art. 55), os quais arbitro em 15% 

sobre a mesma base. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença na forma do 

disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA 

Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer 

o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 26 de julho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006283-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANEZA SAGAIS DE PAULA OAB - MT24934/O-O (ADVOGADO(A))

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO(A))

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

 

Processo: 1006283-89.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte exequente(advogado) de que foi designado o 08 DE MAIO 

DE 2019 ÀS 11:00HORAS para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito, bem como fica desde logo o patrono cientificado de que 

deverá trazer a parte reclamante independente de sua intimação. 

Sorriso/MT, 26 de Outubro de 2018. Cristiane V. Kuhn Tecnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006283-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANEZA SAGAIS DE PAULA OAB - MT24934/O-O (ADVOGADO(A))

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO(A))

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

 

Processo: 1006283-89.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte exequente(advogado) de que foi designado o 08 DE MAIO 

DE 2019 ÀS 11:00HORAS para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito, bem como fica desde logo o patrono cientificado de que 

deverá trazer a parte reclamante independente de sua intimação. 

Sorriso/MT, 26 de Outubro de 2018. Cristiane V. Kuhn Tecnica Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 42593 Nr: 5394-41.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALOR CAPITALIZAÇÃO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, Rubiana Aparecida Barbieri - OAB:230.024/SP, 

SUZANA CORREIA DE ARAUJO - OAB:224355

 Processo nº. 5394-41.2007.811.0040 – COD. 42593

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos 

a fim de intimar o advogado Exeqüente para no prazo de 05(cinco) dias se 

manifestar sobre a a devolução da Carta Precatória juntada às fls. 

208/213, bem como sobre os rumos da execução, sob pena de extinção 

(Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Sorriso, 26 de outubro de 2018. Elite 

Capitanio, Gestora Judiciária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 23920 Nr: 1718-90.2004.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO KOZAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOCLIDE PEDRINHO BIASOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO BRAGA - OAB:11072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1718-90-2004.811.0040 – COD. 23920

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos 

a fim de intimar o advogado Exeqüente para no prazo de 05(cinco) dias se 

manifestar sobre a diligência do Oficial de Justiça juntada às fls. 156, bem 

como sobre os rumos da execução, sob pena de extinção (Lei n. 

9.099/95, art. 53, §4º). Sorriso, 26 de outubro de 2018.

 Elite Capitanio

Gestora Judiciária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 23607 Nr: 3528-03.2004.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI MUNHOZ COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTER CELL ADMINISTRAÇÃO COM. SERV. 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:7142-B, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 3528-03.2004.811.0040 – COD. 23607

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos 

a fim de intimar o advogado Exeqüente para no prazo de 05(cinco) dias se 

manifestar sobre a a devolução da Carta Precatória juntada às fls. 

224/226, bem como sobre os rumos da execução, sob pena de extinção 

(Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Sorriso, 26 de outubro de 2018. Elite 

Capitanio, Gestora Judiciária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 196867 Nr: 7901-86.2018.811.0040

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDCMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDMVD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte querelante 

Dr. OSVALDO PEREIRA BRAGA acerca da decisão proferida nos autos 
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desigando audiência para tentativa de composição dos danos civis, a qual 

segue transcrita: “AUTORA DO FATO: Lara de Melo Von Dentz (Rua dos 

Lírios, n° 497, Bairro Jardim Aurora – Sorriso/MT) VÍTIMA: Jonathan de 

Cezar Machado de Souza (Avenida dos Flamboyants, n° 1130, Bairro 

Jardim Aurora – Sorriso/MT). Vistos etc. Designo audiência de conciliação 

para tentativa de composição dos danos civis o dia 06 de dezembro de 

2018, às 15h30min, a ser realizado pelo CEJUSC desta Comarca. 

Restando infrutífera a conciliação, vistas ao MPE e conclusos. Às 

providências. SERVE A PRESENTE DECISÃO DE MANDADO.”

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011222-32.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JARDEL CHITOLINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - MT0012979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8011222-32.2014.8.11.0040. REQUERENTE: JARDEL CHITOLINA 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. Nos termos do artigo 953 da 

CNGC Judicial, proceda-se com a restituição do valor do preparo 

depositado pela parte recorrente, observando-se o disposto nos §§§2º, 3º 

e 4º. Após, arquivem-se. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010860-93.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS GONZALES MOLINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI OAB - MT0014595A (ADVOGADO(A))

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010860-93.2015.8.11.0040. REQUERENTE: ELIAS GONZALES MOLINA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc. Intime-se a reclamada para, no 

prazo de cinco dias, juntar o comprovante de pagamento das astreintes, 

na forma indicada no Num. 15689151. Apresentado o comprovante 

pagamento, diga o exequente em cinco dias. Não havendo a comprovação 

do pagamento, conclusos para análise do pedido de Num. 15459955. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005571-02.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX TOIGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR FERNANDO DA SILVA ALENCAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: ALEX TOIGO 

Executado: VITOR FERNANDO DA SILVA ALENCAR Número do Processo: 

1005571-02.2018.8.11.0040 Vistos etc. Preliminarmente, INTIME-SE a parte 

autora para que APRESENTE O TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL À 

SECRETARIA, no prazo de 05 dias, a fim de que seja devidamente 

CADASTRADO e REGISTRADO através de CARIMBO, conforme Ordem de 

Serviço nº. 01/2018, sob pena de extinção. Cumprida a determinação 

acima, CITE-SE o executado para EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO DE 

03 DIAS (art. 829, caput, do CPC). Consigne-se que O EXECUTADO 

PODERÁ EMBARGAR, condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, 

art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO 

SEM PAGAMENTO ou GARANTIA DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça 

efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, 

MANIFESTE-SE O AVALIADOR JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também 

em 05 dias, voltando-me imediatamente conclusos para decisão (art. 872, 

§ 2º, do NCPC). Mesmo em caso de embargos, salvo se concedido efeito 

suspensivo por decisão expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se 

tem INTERESSE em ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a 

ALIENAÇÃO PARTICULAR, por VALOR NÃO INFERIOR AO DA 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. Consigne-se, desde já, que SE A 

PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS por PENHOR, HIPOTECA, 

ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA, SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO 

DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO 

REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA SOCIAL OU DE AÇÃO DE 

SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE COISA PERTENCENTE A 

TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA; ou 

tratando-se de PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS 

OS INTERESSADOS, na forma e sob as penas dos arts. 799 e seus 

incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 843, § 1º; 889 e seus incisos; e 

903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem como se a PENHORA ATINGIR BEM 

IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE IMÓVEL, será intimado, também, o 

CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se casados em regime de separação 

absoluta de bens, consoante disposto no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A 

PENHORA, a Secretaria deverá designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário 

para intimação das partes. Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A 

LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se 

MANIFESTAR sobre os RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010341-89.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAIR REOLON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIONIR PAULO SILVESTRO OAB - MT16005-N (ADVOGADO(A))

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCIMAR SCHMITZ (EXECUTADO)

NILSON LUIZ RUFFATO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SALDELA BISCARO OAB - MT0011276A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010341-89.2013.8.11.0040 Vistos etc. Trata-se de cumprimento de 

sentença em que houve condenação recíproca, na qual Nilson 

(reclamado) depositou o montante da condenação, pugnando, acaso não 

cumprida a obrigação a cargo de Clair, a restituição do montante para ser 

abatida do valor da condenação em seu favor. Clair (reclamante) pugnou 

pela compensação dos débitos, indicando que o valor da condenação foi 

completamente absorvido pelo montante do prejuízo, com o que não teria 

mais valores a depositar a Nilson (Num. 16138183). É o relatório decido. 

Pois bem, vejamos o teor do dispositivo da sentença objeto de 

cumprimento de sentença: 1) condenar o Reclamante a pagar 65% das 

despesas com o acidente, correspondente a quantia de R$ 8.566,20 (oito 

mil quinhentos e sessenta e seis reais e vinte centavos), corrigidos 

monetariamente pelo INPC desde a data do prejuízo (Súmula 43 do STJ), já 

que se trata de ilícito extracontratual, aplicando-se juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês (art. 161, § 1º, CTN c/c art. 406, novo CC) desde a 

data do evento danoso (Súmula 54 do STJ) até o efetivo pagamento; 2) 
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condenar os Reclamados a pagar solidariamente 35% das despesas com 

o acidente, correspondente a quantia de R$ 4.612,57 (quatro mil 

seiscentos e doze reais e cinquenta e sete centavos), corrigidos 

monetariamente pelo INPC desde a data do prejuízo (Súmula 43 do STJ), já 

que se trata de ilícito extracontratual, aplicando-se juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês (art. 161, § 1º, CTN c/c art. 406, novo CC) desde a 

data do evento danoso (Súmula 54 do STJ) até o efetivo pagamento De 

fácil constatação, pela simples leitura do dispositivo da sentença 

transitada em julgado, que Clair (reclamante) foi condenado a pagar o 

montante de R$ 8.566,20, enquanto Nilson (reclamado) foi condenado a 

pagar o montante de R$ 4.612,57, sendo necessário registrar que, nesta 

fase processual, não há mais espaço para discussão acerca dos valores 

despendidos no conserto dos veículos envolvidos no sinistro que deu azo 

à presente ação, devendo este Juízo se ater, fielmente, ao teor da 

condenação transitada em julgado. Nestes termos, ao fazermos a 

compensação solicitada por Clair (reclamante) em Num. 16138183, 

mediante simples cálculo aritmético (R$ 8.566,20 – R$ 4.612,57 = R$ 

3.953,63) temos que remanesce o montante de R$ 3.953,63 a ser pago 

por ele a Nilson (reclamado), valor que deve ser atualizado nos moldes da 

sentença prolatada. Tecidas tais considerações, dou regular 

prosseguimento ao feito, nos seguintes termos: Proceda-se com o 

necessário para a inversão dos polos da ação, para constar como 

exequentes NILSON LUIZ RUFFATO e JUCIMAR SCHMITZ e executado 

CLAIR REOLON. Preclusas as vias recursais, libere-se o montante 

depositado em Num. 16037243 em favor de Nilson, cujos dados bancários 

devem ser indicados, no prazo de cinco dias, visto que, com a 

compensação, não há valores a serem pagos por este, na exata medida 

em que a condenação em face de Clair foi em valor superior. Sem prejuízo, 

deverá o credor (Nilson) apresentar, no prazo de cinco dias, o 

demonstrativo atualizado do débito, considerando como valor inicial o 

montante de R$ R$ 3.953,63, devidamente atualizado e com juros 

indicados na sentença prolatada. Apresentado o cálculo, intime-se a parte 

executada CLAIR, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para cumprimento 

da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, 

nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Fica a parte executada advertida 

de que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação. 

Não havendo cumprimento voluntário, deverá a parte exequente 

apresentar atualização do débito com a incidência da multa acima referida, 

em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao assinalado no item “II”, 

independente de nova intimação, sob pena de arquivamento. Com o 

cálculo, retornem os autos conclusos para análise dos demais pedidos 

formulados pela parte exequente. Ainda para a hipótese de ausência de 

cumprimento voluntário, e desde que expressamente assim requerido, fica 

desde logo deferida a expedição de certidão em favor da parte credora, 

na forma do art. 517, §2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse caso, o 

valor considerado será aquele calculado na forma do item anterior, 

devendo ser providenciada a certidão preliminarmente à conclusão. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010602-54.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

STUMPF E STUMPF LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA ISABEL HERTMANN EVALD ROSA LOPES OAB - MT0018326A 

(ADVOGADO(A))

RICARDO KAWASAKI OAB - MT0015729A (ADVOGADO(A))

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010602-54.2013.8.11.0040. REQUERENTE: STUMPF E STUMPF LTDA 

REQUERIDO: COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS Vistos etc. Expeça-se 

certidão de crédito, na forma pugnada pelo credor (Num. 14959377), para 

habilitação da liquidação extrajudicial. Após, arquive-se, mediante as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005524-28.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAROLINA APARECIDA ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: FERREIRA & 

PELEGRINI LTDA - ME Executado: KAROLINA APARECIDA ROCHA Número 

do Processo: 1005524-28.2018.8.11.0040 Vistos etc. Preliminarmente, 

INTIME-SE a parte autora para que APRESENTE O TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL À SECRETARIA, no prazo de 05 dias, a fim de que seja 

devidamente CADASTRADO e REGISTRADO através de CARIMBO, 

conforme Ordem de Serviço nº. 01/2018, sob pena de extinção. Cumprida 

a determinação acima, CITE-SE o executado para EFETUAR O 

PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC). 

Consigne-se que O EXECUTADO PODERÁ EMBARGAR, condicionado à 

garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do 

FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO SEM PAGAMENTO ou GARANTIA 

DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E 

INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, MANIFESTE-SE O AVALIADOR 

JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também em 05 dias, voltando-me 

imediatamente conclusos para decisão (art. 872, § 2º, do NCPC). Mesmo 

em caso de embargos, salvo se concedido efeito suspensivo por decisão 

expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se tem INTERESSE em 

ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a ALIENAÇÃO PARTICULAR, por 

VALOR NÃO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. 

Consigne-se, desde já, que SE A PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS 

por PENHOR, HIPOTECA, ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, 

USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, PROMESSA DE COMPRA E VENDA, 

SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE 

MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA 

SOCIAL OU DE AÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE 

COISA PERTENCENTE A TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA; ou tratando-se de PENHORA DE BEM 

INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS, na forma e sob 

as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 

843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem 

como se a PENHORA ATINGIR BEM IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE 

IMÓVEL, será intimado, também, o CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se 

casados em regime de separação absoluta de bens, consoante disposto 

no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A PENHORA, a Secretaria deverá 

designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO seguindo data estabelecida pelo 

sistema PJE, expedindo o necessário para intimação das partes. 

Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A LOCALIZAÇÃO DE BENS 

PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se MANIFESTAR sobre os 

RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004156-18.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE ZANATA SCABURI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI OAB - MT11072/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CLARA MEDEIROS DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1004156-18.2017.8.11.0040 Exequente: ALINE ZANATA SCABURI 

Executado: ANA CLARA MEDEIROS DE ALMEIDA Vistos etc. DEFIRO o 
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pedido de PENHORA DE VEÍCULOS, devendo ser procedida a devida 

RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) 

VIA SISTEMA RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos via RENAJUD, 

lavre-se o TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC. 

Após, expeça-se PRECATÓRIA com a finalidade de AVALIAÇÃO e 

INTIMAÇÃO, inclusive da penhora levada a efeito, bem como, caso haja 

requerimento nesse sentido, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; 

de REMOÇÃO, ficando o EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, 

desde já, que SE a PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do 

exequente), na forma e sob as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 

889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado 

ao DETRAN e, sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando 

informações a respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente 

financeiro) ainda existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao 

agente financeiro) a constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de 

outras consultas a cargo do exequente acaso os ofícios sejam 

insuficientes. Ademais, SE constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o 

EVENTUAL LEVANTAMENTO do montante, após alienação judicial, 

OBEDECERÁ À ORDEM DAS RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 

908, caput e seu § 2º, do NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) 

CREDOR(ES) com PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. 

V, do NCPC). Restando INFRUTÍFERAS AMBAS AS PENHORAS 

(BACENJUD e RENAJUD), intime-se a exequente a INDICAR BENS 

PENHORÁVEIS em dez dias, sob pena de arquivamento. Indicado(s) 

bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, 

AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Transcorrido o prazo 

sem indicação de bens passíveis de penhora, ARQUIVE-SE, mediante as 

cautelas de estilo. Acaso expressamente requerido, EXPEÇA-SE 

CERTIDÃO DE DÍVIDA, nos termos do Enunciado 75, do FONAJE. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010800-62.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO AUGUSTO COTTA DE AVILA REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS MARTINS DA SILVA (EXECUTADO)

ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BARBARA QUEIROZ BORGES TESTA OAB - MG0083492A 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO MARTINS PARREIRA OAB - MG86037 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010800-62.2011.8.11.0040. EXEQUENTE: PAULO AUGUSTO COTTA DE 

AVILA REIS EXECUTADO: ELIAS MARTINS DA SILVA, ENPA ENGENHARIA 

E PARCERIA LTDA Vistos etc. Trata-se de impugnação ao cumprimento de 

sentença, sob a alegação de que a reclamada estaria em recuperação 

judicial (Num. 12239711). O reclamante se insurgiu, sob a arguição de que 

o crédito não se sujeitaria ao concurso de credores em virtude do trânsito 

em julgado da sentença ter ocorrido em momento posterior ao pedido de 

recuperação judicial (Num. 14874274). É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Pois bem, não é o trânsito em julgado da sentença que define a sujeição 

(ou não) ao concurso de credores na recuperação judicial, mas sim a data 

dos fatos que originaram o provimento jurisdicional. Vejamos o 

entendimento do STJ: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. 

CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EVENTO DANOSO OCORRIDO EM 

MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. SUBMISSÃO AOS 

SEUS EFEITOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA 

POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação ajuizada em 20/5/2013. 

Recurso especial interposto em 27/9/2017 e concluso ao Gabinete em 

8/3/2018. 2. O propósito recursal é definir se o crédito de titularidade das 

recorridas, decorrente de sentença condenatória transitada em julgado 

após o pedido de recuperação judicial do devedor, deve sujeitar-se ao 

plano de soerguimento. 3. Devidamente analisadas e discutidas as 

questões controvertidas, e suficientemente fundamentado o acórdão 

recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de negativa de prestação 

jurisdicional. 4. Para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, a 

constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não se 

condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e determine 

sua quantificação. Precedente. 5. Na hipótese, tratando-se de crédito 

derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a 

recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao plano de 

soerguimento da sociedade devedora. (grifos nossos) 6. Recurso 

especial provido. (STJ – 3ª T. REsp 1727771/RS. Rel. Ministra Nancy 

Andrighi, J. 15/05/2018, DJe 18/05/2018) Nesta toada, verifica-se que há 

óbice ao prosseguimento do presente feito, eis que, desde a data do 

pedido de recuperação judicial, a empresa executada se encontra 

impedida de efetuar qualquer pagamento, com fato gerador anterior ao 

pedido, fora do plano de recuperação judicial, devendo o exequente 

proceder a habilitação de seu crédito na recuperação judicial. Sobre o 

tema: DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS SUSPENSAS. IMPUGNAÇÃO AO 

CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO. APROVAÇÃO DO 

PLANO FORA DO PRAZO DE 180 DIAS. IRRELEVÂNCIA. NOVAÇÃO 

RECONHECIDA. 1. O STJ, sem prever nenhuma condicionante, definiu a 

tese de que: "A novação resultante da concessão da recuperação judicial 

após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções 

individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não 

apenas suspensas" (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015). 2. 

É sedimentada, ademais, a jurisprudência mitigando o rigor do prazo de 

suspensão das ações e execuções, que poderá ser ampliado em 

conformidade com as especificidades do caso concreto; de modo que, em 

regra, uma vez deferido o processamento ou, a fortiori, aprovado o plano 

de recuperação judicial, é incabível o prosseguimento automático das 

execuções individuais, mesmo após transcorrido o referido lapso 

temporal. Precedentes. 3. Nesse período de suspensão do feito executivo 

é que surgem os incidentes de habilitação e impugnação, instaurados logo 

após o deferimento do processamento da recuperação (art. 52, §1° e 7° §

§ 1° e 2° e 8° da Lei 11.101/2005). 4. Na hipótese, tramitavam, ao mesmo 

tempo, uma execução em face do devedor que estava suspensa pelo 

processamento da recuperação e o pleito de impugnação pela 

discordância do montante do crédito consignado na relação proposta pelo 

administrador judicial. Em razão disso, o magistrado entendeu que a 

impugnação deveria ser extinta sem exame do mérito, haja vista que os 

feitos teriam o mesmo objeto: discussão do montante devido. 5. No 

entanto, levando em conta uma interpretação sistemática da norma, 

nenhum dos processos deveria, de plano, ter sido extinto naquele 

momento processual, uma vez que remanesce interesse do credor na 

impugnação, sendo justamente a fase estipulada pela norma para 

discussão e reconhecimento do quantum devido e qualificação do crédito. 

6. O processamento da impugnação traz uma série de consequencias 

processuais específicas para o credor peticionante. Conforme se verifica 

do rito, o Juízo da impugnação pode conceder efeito suspensivo ou 

determinar a inscrição ou modificação do valor ou classificação no 

quadro, "para fins de exercício de direito de voto em assembleia geral" 

(parágrafo único do art. 17). Ademais, o magistrado determinará, com 

processamento da impugnação, a reserva de numerário em favor do 

credor para seu eventual atendimento (art. 16). Além disso, a 

homologação do plano extingue a execução que estava suspensa pela 

novação; na impugnação, ao revés, não haverá necessariamente a 

extinção do incidente, que poderá continuar discutindo o montante devido. 

7. No caso, mostra-se recomendável o prosseguimento da impugnação, 

seja pelo ângulo do credor, que almeja a correção de seu crédito, seja 

pela sociedade recuperanda, que tem interesse na definição do 

quadro-geral de credores para o bom caminhar do plano de recuperação. 

8. Recurso especial provido. (STJ – 4ª T. REsp 1212243/SP. Rel. Ministro 

Luis Felipe Salomão, J. 01/09/2015, DJe 29/09/2015) Tecidas tais 

considerações é de fácil constatação que o presente feito deve ser 

arquivado com relação à ENPA, com a habilitação do crédito junto ao Juízo 

Recuperacional. Posto isso, EXTINGO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO com relação à ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA, nos 

termos do artigo 485, X, do NCPC, devendo o credor habilitar seu crédito 

junto ao Juízo recuperacional. Preclusas as vias recursais, emita-se 

certidão de crédito ao reclamante. Por outro lado, não há qualquer óbice 
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ao prosseguimento do feito com relação ao requerido ELIAS MARTINS DA 

SILVA. Sendo assim, intime-se o reclamante para requerer o que de 

direito, no prazo de cinco dias, apresentando, se for o caso, 

demonstrativo atualizado do débito. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005286-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO BARROS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1005286-09.2018.8.11.0040. REQUERENTE: CICERO BARROS DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos etc. Trata-se de embargos de 

declaração sob a alegação de contradição na sentença prolatada, a qual 

extinguiu o feito pela incompetência do Juizado Especial em razão do valor 

da causa (Num. 15359783). É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Considerando que os embargos foram interpostos no prazo legal, conheço 

dos mesmos e, no mérito, lhes DOU PROVIMENTO. Isso porque, realmente 

a sentença prolatada partiu da premissa de que o valor constante no 

pedido de repetição de indébito deveria ser multiplicado por dois, 

circunstância que totalizaria, somado ao dano moral, o montante de R$ 

42.250,16. No entanto, o valor constante dos pedidos, considerou o valor 

indevidamente pago em dobro, portanto, o valor atribuído na inicial, R$ 

28.624,00, está correto e não ultrapassa o teto dos Juizados Especiais. 

Posto isso, CONHEÇO dos embargos de declaração manejados e lhes dou 

PROVIMENTO para revogar a sentença prolatada em Num. 15283406, 

determinando o normal prosseguimento do feito, com a designação de 

audiência de conciliação. Designada a audiência, cite-se/intimem-se as 

partes. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006320-19.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES DE FATIMA FRAIDA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO OAB - MT0019182S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006320-19.2018.8.11.0040. REQUERENTE: LURDES DE FATIMA FRAIDA 

NUNES REQUERIDO: BANCO BMG Vistos etc. No que tange à medida de 

urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência 

de débito e relação jurídica, o que recomenda flexibilização da exigência 

probatória, estabelecido que não teria a reclamante como provar fato 

negativo. A par disso, se procedentes as alegações da reclamante, a 

demora no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, 

decorrentes dos descontos efetuados diretamente em seu benefício 

previdenciário, que tem consumido parte considerável de seus proventos. 

Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, com singeleza 

abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo a 

restabelecer imediatamente as cobranças, sem prejuízo das sanções 

cabíveis na hipótese. Nesse contexto de verossimilhança e urgência, 

atento ao preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 300 do 

NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para efeito de 

determinar à reclamada que suspenda os descontos efetuados no 

benefício previdenciário do reclamante decorrente de RMC – Reserva de 

Margem Consignável e Empréstimo Sobre a RMC do contrato discutido nos 

autos, até o julgamento final da ação. O prazo de cumprimento desta 

decisão vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa, que fixo no 

valor de R$500,00 (quinhentos reais), para cada desconto efetuado no 

caso de não cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as 

advertências legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a 

audiência já designada. Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010299-35.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR DORTA FATTORE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

8010299-35.2016.8.11.0040 Reclamante: ESLEN PARRON MENDES 

Reclamado: LINDOMAR DORTA FATTORE Vistos etc. Atento à dispensa 

da anuência da parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), 

HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA da ação formulado pela parte 

autora, EXTINGUINDO o feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento de 

custas e honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010502-36.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES OAB - MT8502/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ARAUJO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010502-36.2012.8.11.0040. EXEQUENTE: JOSE FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES EXECUTADO: MARCELO ARAUJO DE SOUZA Vistos 

etc. Compulsando os autos se constata que o exequente, devidamente 

intimado para dar andamento processual, quedou-se inerte. Ademais, 

constata-se que não houve a localização do executado e/ou bens para 

serem penhorados. Posto isso, JULGO EXTINTO este feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95 

c/c 485, III, do NCPC. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010772-89.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL DE 1 E 2 GRAU VINICIUS DE MORAES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ROBERTO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010772-89.2014.8.11.0040. EXEQUENTE: CENTRO EDUCACIONAL DE 1 E 

2 GRAU VINICIUS DE MORAES LTDA - ME EXECUTADO: FRANCISCO 

ROBERTO DA SILVA Vistos etc. Compulsando os autos se constata que o 

exequente, devidamente intimado para dar andamento processual, 

requereu providência já implementada no feito (inserção de restrição de 

circulação), bem como a certidão de crédito para protesto, não fazendo 

qualquer menção à bens penhoráveis do executado. Ademais, 

constata-se que este feito tramita há cerca de quatro anos sem notícias 

de bens penhoráveis, sendo certo que o veículo indisponibilizado via 
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RENAJUD (Num. 11473946) não foi localizado para penhora e avaliação, 

tendo o próprio exequente indicado que o bem não estaria mais na posse 

do executado. Alie-se a tais circunstâncias o fato de que se trata de 

veículo antigo (ano 1988), cujo valor de mercado, quiçá, não seja 

suficiente à satisfação do débito, sendo oportuno registrar, ainda, que há 

outras restrições judiciais inseridas no prontuário de tal veículo (extrato 

anexo). Posto isso, JULGO EXTINTO este feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95 c/c 485, III, do 

NCPC. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, 

PROCEDA-SE COM O NECESSÁRIO PARA BAIXA DA RESTRIÇÃO 

RENAJUD, entregando-se ao autor os títulos que instruíram o presente 

feito. No mais, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001862-27.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDENIR FRANCISCO VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001862-27.2016.8.11.0040. REQUERENTE: ALAN JHON AUTO CENTER 

LTDA - ME REQUERIDO: ALDENIR FRANCISCO VIEIRA Vistos etc. A parte 

reclamante foi devidamente intimada para indicar o endereço da parte 

reclamada, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito (Num. 

15409563), contudo, quedou-se inerte, deixando de realizar ou fornecer 

qualquer contribuição para possibilitar o seu progresso. Destarte, resta 

inviabilizada a prestação jurisdicional efetiva neste feito, uma vez que a 

parte reclamante se desinteressou pelo prosseguimento do feito, tanto que 

data de mais de 05 meses a última intervenção. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, 

do NCPC. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito 

em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010769-66.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVIDE J. DA MOTTA - PRODUCOES FOTOGRAFICAS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DAL PONT LOPES OAB - PR0043629A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HYRLAEN CRISTINE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010769-66.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: DEIVIDE J. DA MOTTA - 

PRODUCOES FOTOGRAFICAS - ME EXECUTADO: HYRLAEN CRISTINE DA 

SILVA Vistos etc. Compulsando os autos se constata que o exequente, 

devidamente intimado para dar andamento processual, quedou-se inerte. 

Posto isso, JULGO EXTINTO este feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95 c/c 485, III, do NCPC. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001521-98.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO EDEMAR DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MOURA OAB - MT0016233A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE VAITES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001521-98.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: PAULO EDEMAR DA SILVA 

EXECUTADO: JORGE VAITES Vistos etc. Compulsando os autos se 

constata que o exequente, devidamente intimado para dar andamento 

processual, quedou-se inerte. Ademais, constata-se que não houve a 

localização do executado e/ou bens para serem penhorados. Posto isso, 

JULGO EXTINTO este feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95 c/c 485, III, do NCPC. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002455-56.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO OAB - MT0009546S 

(ADVOGADO(A))

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO(A))

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON CELSO OLIVO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002455-56.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - 

EPP EXECUTADO: JEFERSON CELSO OLIVO Vistos etc. Compulsando os 

autos constata-se que não houve a localização do executado e/ou bens 

para serem penhorados. Posto isso, JULGO EXTINTO este feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95 

c/c 485, III, do NCPC. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000600-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LIZIANE GONCALVES MONTANA AGOSTINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHESTER RICARDO AGOSTINI OAB - MT0012699A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INEZ ROSSETTI OTTONI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000600-71.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: LIZIANE GONCALVES 

MONTANA AGOSTINI EXECUTADO: INEZ ROSSETTI OTTONI Vistos etc. 

Compulsando os autos se constata que o exequente, devidamente 

intimado para dar andamento processual, quedou-se inerte. Ademais, 

constata-se que não houve a localização do executado e/ou bens para 

serem penhorados. Posto isso, JULGO EXTINTO este feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95 

c/c 485, III, do NCPC. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004765-98.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL 

ILHABELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE MOLETA CONTE OAB - 659.828.270-53 

(REPRESENTANTE)

VANESSA CAROLINE LAGEMANN OAB - MT21265-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO KLASENER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004765-98.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS 
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MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL ILHABELA 

REPRESENTANTE: LUIZ HENRIQUE MOLETA CONTE EXECUTADO: 

EDUARDO KLASENER Vistos etc. Compulsando os autos se constata que 

o exequente, devidamente intimado para dar andamento processual, 

quedou-se inerte. Ademais, constata-se que não houve a localização do 

executado e/ou bens para serem penhorados. Posto isso, JULGO 

EXTINTO este feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 53, 

§4º, da Lei n. 9.099/95 c/c 485, III, do NCPC. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010394-02.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RETISOL RETIFICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHENIFER MENDES WELTER (EXECUTADO)

ALAN JOHANN (EXECUTADO)

JOHANN & WELTER TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010394-02.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: RETISOL RETIFICA COMERCIO E 

DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME EXECUTADO: JHENIFER MENDES 

WELTER, ALAN JOHANN, JOHANN & WELTER TRANSPORTES LTDA - ME 

Vistos etc. Compulsando os autos se constata que o exequente, 

devidamente intimado para dar andamento processual, quedou-se inerte. 

Ademais, constata-se que não houve a localização do executado e/ou 

bens para serem penhorados. Posto isso, JULGO EXTINTO este feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95 

c/c 485, III, do NCPC. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000803-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVELI SALETE TEDESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREGORI MADALOZZO OAB - MT15842-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALDEIR RODRIGUES MESQUITA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000803-33.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: IVELI SALETE TEDESCO 

EXECUTADO: JOSE ALDEIR RODRIGUES MESQUITA Vistos etc. 

Compulsando os autos se constata que o exequente, devidamente 

intimado para dar andamento processual, quedou-se inerte. Ademais, 

constata-se que não houve a localização do executado e/ou bens para 

serem penhorados. Posto isso, JULGO EXTINTO este feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95 

c/c 485, III, do NCPC. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000095-17.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ANDREA CALEGARO OAB - MT17769/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELDOALDO PEREIRA MENDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000095-17.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: BELLA CASA MATERIAIS 

PARA CONSTRUCAO LTDA - ME EXECUTADO: ELDOALDO PEREIRA 

MENDES Vistos etc. Compulsando os autos se constata que o exequente, 

devidamente intimado para dar andamento processual, quedou-se inerte. 

Ademais, constata-se que não houve a localização do executado e/ou 

bens para serem penhorados. Posto isso, JULGO EXTINTO este feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95 

c/c 485, III, do NCPC. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000469-67.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KALLEB SADRAK COSTA NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000469-67.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: MACHADO CARNIEL & CIA 

LTDA - ME EXECUTADO: KALLEB SADRAK COSTA NASCIMENTO Vistos 

etc. Compulsando os autos se constata que o exequente, devidamente 

intimado para dar andamento processual, quedou-se inerte. Ademais, 

constata-se que não houve a localização do executado e/ou bens para 

serem penhorados. Posto isso, JULGO EXTINTO este feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95 

c/c 485, III, do NCPC. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002583-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ZORDAN NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO FERREIRA DA SILVA OAB - MT7868/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO GERALDO BRANDALISE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1002583-42.2017.8.11.0040 Reclamante: LUIZ ZORDAN NETO Reclamado: 

GILBERTO GERALDO BRANDALISE Vistos etc. A parte reclamante, 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação, razão pela 

qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO 

este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas pela parte 

reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das 

custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 da CNGC, 

em caso de inadimplemento das custas processuais, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010383-36.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN ALBERTO AGOSTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL WILLIAN SIMISEN (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JOEL MINOSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010383-36.2016.8.11.0040. REQUERENTE: JEAN ALBERTO AGOSTINI 

REQUERIDO: RAFAEL WILLIAN SIMISEN Vistos etc. A parte reclamante 

saiu devidamente intimada da audiência para indicar o endereço da parte 

reclamada, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito (Num. 
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6070758), contudo, quedou-se inerte, deixando de realizar ou fornecer 

qualquer contribuição para possibilitar o seu progresso. Destarte, resta 

inviabilizada a prestação jurisdicional efetiva neste feito, uma vez que a 

parte reclamante se desinteressou pelo prosseguimento do feito, tanto que 

data de mais de 06 (seis) meses a última intervenção. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 

485, III, do NCPC. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004992-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOMINGAS SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004992-54.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA DOMINGAS SILVA 

RODRIGUES REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. Embora intimada, a 

parte reclamante não regularizou o vício sanável constatado (comprovante 

de endereço em seu nome, ou com declaração de domicílio firmada pelo 

titular do comprovante apresentado; Certidões expedidas fisicamente – 

“balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à existência de débitos 

inscritos em seu nome), diante do que se impõe o indeferimento da inicial. 

Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e nos termos do art. 485, I, 

do NCPC, deixo de analisar o mérito. Sem custas. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se a parte reclamante. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002106-53.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO OAB - MT0009546S 

(ADVOGADO(A))

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ADEMIRSON LIMA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002106-53.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - 

EPP EXECUTADO: JOAO ADEMIRSON LIMA DA SILVA Vistos etc. O 

exequente informou o cumprimento da obrigação do débito excutido. Posto 

isso, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. 

Sem custas e honorários. Transitada em julgado, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002167-74.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILENE MEDEIROS ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002167-74.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: MACHADO CARNIEL & CIA 

LTDA - ME EXECUTADO: ROSILENE MEDEIROS ROCHA Vistos etc. 

Compulsando os autos se constata que o exequente, devidamente 

intimado para dar andamento processual, quedou-se inerte. Ademais, 

constata-se que não houve a localização do executado e/ou bens para 

serem penhorados. Posto isso, JULGO EXTINTO este feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95 

c/c 485, III, do NCPC. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001246-81.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO MATHIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON ROZENDO PORTOLAN OAB - MS0007504A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA KREIN LTDA - ME (EXECUTADO)

PARANA CONSTRUCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001246-81.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: JULIANO MATHIAS 

EXECUTADO: PARANA CONSTRUCOES LTDA - ME, CONSTRUTORA 

KREIN LTDA - ME Vistos etc. Compulsando os autos se constata que o 

exequente, devidamente intimado para dar andamento processual, 

quedou-se inerte. Ademais, constata-se que não houve a localização do 

executado e/ou bens para serem penhorados. Posto isso, JULGO 

EXTINTO este feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 53, 

§4º, da Lei n. 9.099/95 c/c 485, III, do NCPC. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000147-47.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000147-47.2016.8.11.0040. REQUERENTE: ANTONIO FRANCISCO 

ALMEIDA DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. I - A parte 

reclamante não compareceu à audiência de conciliação/instrução e 

julgamento, não justificando a ausência, razão pela qual, com fundamento 

no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem 

julgamento de mérito. II - Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, 

art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). Remeto à apreciação do MM. 

Juiz Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da lei n. 9099/95 JONATHAN A. 

GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo. Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA do(a) juiz(a) leigo(a), na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002760-69.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES FRANK MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Enoques Vitorino da Silva OAB - MT0015210A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002760-69.2018.8.11.0040. REQUERENTE: CHARLES FRANK MARTINS 

DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Trata-se de ação 

proposta por CHARLES FRANK MARTINS DA SILVA em face de BANCO 

BRADESCO S.A., em que pretende: a) a declaração de inexistência de 

débito e b) a condenação da reclamada a pagar indenização por danos 

morais. Alega a parte reclamante, em síntese, que constatou a existência 

de registro negativo perante cadastro de restrição ao crédito no valor R$ 

11.184,81 (onze mil, cento e oitenta e quatro reais e oitenta e um 

centavos), proveniente de inscrição providenciada pela parte reclamada. 

O mesmo não reconhece a dívida pois honrou com todos seus 

compromissos. Postulou pela declaração de inexistência da dívida, bem 

como pela reparação dos danos morais suportados. Audiência de 

conciliação realizada. A empresa reclamada apresentou contestação. Em 

síntese, sustenta a inexistência de conduta ilícita, reforçando a existência 

de contratação por parte da reclamante e seu inadimplemento, hipótese 

que autoriza a inclusão do seu nome em órgão de proteção ao crédito. 

Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na 

reclamação. É o relatório. A lide comporta julgamento antecipado, pois não 

há a necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil). Primeiramente, não vislumbro no caso 

nenhuma situação preliminar ao mérito e prejudicial de análise da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Quanto ao pedido para a inversão 

do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, além da 

verossimilhança das alegações, a evidente hipossuficiência do 

reclamante/consumidor em relação à reclamada/instituição bancária de 

grande porte, situação de onde emerge a necessidade da inversão 

postulada a fim de que seja garantida a salutar isonomia processual na 

presente demanda. Nesses termos, é de rigor a inversão do ônus da 

prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que 

a reclamada produza todas as provas necessárias ao esclarecimento da 

demanda, sob as penas da lei. Pois bem, a reclamada não logrou êxito em 

comprovar que tomou as medidas necessárias para oferecer serviços de 

qualidade e seguros, não houve juntada de contratos assinados. Por certo 

que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada a isenção de 

responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o 

que não restou demonstrado na hipótese. Quanto ao dano moral. De início, 

importa frisar que incide sobre a instituição a responsabilidade civil 

objetiva pelo dano causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a 

existência ou não de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem 

assim a Súmula n. 479 do STJ, que assim dispõe: "As instituições 

financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito 

interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de 

operações bancárias". No caso, verifica-se evidente situação de serviço 

defeituoso, consubstanciado em cobrança de serviços não contratados 

pelo reclamante, inclusive com a inscrição do seu nome em órgãos de 

proteção ao crédito. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL PARA 

COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - 

COBRANÇA ABUSIVA E INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR - 

RESPONSABILIDADE CIVIL INAFASTÁVEL - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À 

RAZOABILIDADE E O CARÁTER PUNITIVO/PEDAGÓGICO DA 

CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 

DO STJ - RECURSO ADESIVO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - 

MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Ap 8832/2017, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 29/03/2017) Destaca-se, por 

oportuno, que o reclamado assume o risco do empreendimento, devendo 

disponibilizar de recursos máximos de excelência em seus serviços, para 

evitar a ocorrência de falhas e, por conseguinte, danos aos seus clientes. 

Havendo falha nessa prestação de serviço, cabe ao reclamado, 

imediatamente, diligenciar no sentido de corrigir as falhas e ressarcir o 

consumidor dos danos sofridos, o que no caso em testilha não ocorreu. 

Restando comprovado também que não houve culpa da parte reclamante 

quanto à falha na prestação dos serviços, mesmo porque é da instituição 

reclamada a incumbência de adotar as cautelas necessárias a tanto. 

Posto isso, passamos à conclusão, com a fixação do quantum devido a 

título de danos morais, cabe destacar que, como é cediço, embora o 

sistema jurídico brasileiro não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência 

mais autorizada, estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e 

orientar o juiz na fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser 

levado em conta a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta 

(ação ou omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o 

entendimento jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro 

os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral 

sofrida pelo reclamante, foi resultante da conduta negligente do 

reclamado, entendo que a fixação do quantum indenizatório no equivalente 

a R$ 6.000,00 (seis mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do 

razoável e proporcional, pois o reclamante possui restrição posterior. Com 

efeito, tal estimativa guarda perfeita correspondência com a gravidade 

objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições 

da vítima e do autor da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao 

princípio da equidade. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de 

sentença, no sentido de JULGAR PROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, para o fim de: 1) DECLARAR a inexistência dos débitos 

impugnado no valor R$ 11.184,81 (onze mil, cento e oitenta e quatro reais 

e oitenta e um centavos), bem como, a retirada definitiva dos dados da 

reclamante nos órgãos de proteção de credito; e 2) CONDENAR o 

reclamado a pagar, a título de danos morais, o valor de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta 

sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a contar da 

data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do Novo Código 

de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas ou 

honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, 

ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença, na forma 

do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo 

Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do(a) juiz(a) leigo(a), 

na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001979-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001979-47.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JAILSON RODRIGUES 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora 

que foi surpreendida com a informação que seu nome estava inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito referente à dívida junto à requerida no valor 

de R$128,46 com relação ao contrato 0210388089, incluída em 

01/06/2014. Alega que desconhece o valor cobrado, sendo o mesmo 

indevido vez que não reconhece a dívida em questão e nem recebeu 

nenhuma notificação da inscrição. A requerida apresentou contestação, 

alegando a regularidade da inscrição, bem como a inexistência de dano 

moral. Afirma que houve contratação e uso dos serviços. Discorre acerca 

da aceitação das telas do sistema como meio de prova. Ab initio, determino 

a reunião destes autos com os de n. 1001980-32.2018.8.11.0040 

(contrato nº 0212170409, no valor de R$135,90), também em trâmite neste 

Juizado Especial, por verificar que ambos discutem a inexistência de 

débito em relação a mesma requerida (Telefônica Brasil S/A), embora 

refiram-se a contratos diversos, na forma do art. 55 do Código de 

Processo Civil. Vale ressaltar que a negativa de venda a crédito relatada 

na inicial foi ocasionada pelas duas inscrições indevidas, de modo que 

eventual condenação por danos morais deve abarcar as duas inscrições 

consideradas em conjunto, não cada uma em separada, sob pena de 

enriquecimento ilícito da parte autora. Pois bem, houve no caso em crivo a 

inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte 
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requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerente alega desconhecer o contrato em 

questão, enquanto a requerida alega os serviços foram contratados pela 

parte autora. A controvérsia é singela e não demanda maiores 

elucubrações, pois, tratando-se de apontamento negativo por 

impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao responsável pela 

inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, 

não demonstrou a efetiva contratação de seus serviços, seja por meio de 

assinatura da parte autora em contrato físico, seja por meio de gravações 

telefônicas. As telas sistêmicas não podem ser aceitas, pois de 

elaboração unilateral pela mesma. Assim, não há os autos prova da 

legalidade da contratação e, consequentemente do valor cobrado, pois 

ausente prova da contratação dos serviços, de modo que declaro a 

cobrança inexigível. Se a parte requerida tivesse sido mais diligente 

quando da suposta venda, certamente possuiria a comprovação da 

contratação para apresentar. Se houve fraude, certamente ela se deu por 

falha nos procedimentos da empresa, que possui procedimentos falhos de 

contratação, pois não consegue evitar tal burla, cabendo à mesma 

aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha no cadastro dados 

fidedignos de contratação. Por todo o exposto, a inscrição do nome da 

requerente no sistema restritivo de crédito, caracteriza comportamento 

ilícito da ré e conduz ao reconhecimento de seu dever de indenizar. A 

inscrição indevida em cadastros negativadores de crédito caracteriza, por 

si só, como dano moral in re ipsa. Nesse sentido: INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO GERADO 

– NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA 

DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA 

CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 6.000,00 (seis mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, 

não implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem 

causa ao credor. Repito o acima exposto, de que a condenação abrange 

ambos  os  p rocesso s  j u l g a d o s  p o r  e s s a  s e n t e n ç a 

(1001979-47.2018.8.11.0040 e 1001980-32.2018.8.11.0040). DISPOSITIVO 

Face ao exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) 

Declarar a inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade de 

débito no valor de R$128,46 com relação ao contrato 0210388089 e no 

valor de R$135,90 com relação ao contrato nº 0212170409, determinando 

a baixa definitiva do nome da autora dos cadastros restritivos; b) 

condenar a requerida ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título 

de danos morais, devendo incidir sobre tal valor correção monetária pelo 

INPC a contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de 

mora a contar do evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ). 

Sem custas e honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 

25 de outubro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001980-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001980-32.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JAILSON RODRIGUES 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora 

que foi surpreendida com a informação que seu nome estava inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito referente à dívida junto à requerida no valor 

de R$128,46 com relação ao contrato 0210388089, incluída em 

01/06/2014. Alega que desconhece o valor cobrado, sendo o mesmo 

indevido vez que não reconhece a dívida em questão e nem recebeu 

nenhuma notificação da inscrição. A requerida apresentou contestação, 

alegando a regularidade da inscrição, bem como a inexistência de dano 

moral. Afirma que houve contratação e uso dos serviços. Discorre acerca 

da aceitação das telas do sistema como meio de prova. Ab initio, determino 

a reunião destes autos com os de n. 1001979-47.2018.8.11.0040, também 

em trâmite neste Juizado Especial, por verificar que ambos discutem a 

inexistência de débito em relação a mesma requerida (Telefônica Brasil 

S/A), embora refiram-se a contratos diversos, na forma do art. 55 do 

Código de Processo Civil. Vale ressaltar que a negativa de venda a crédito 

relatada na inicial foi ocasionada pelas duas inscrições indevidas, de 

modo que eventual condenação por danos morais deve abarcar as duas 

inscrições consideradas em conjunto, não cada uma em separada, sob 

pena de enriquecimento ilícito da parte autora. Pois bem, houve no caso 

em crivo a inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à 

parte requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela parte 

autora. A controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, 

pois, tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no 

pagamento, tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição 

demonstrar a legitimidade da cobrança. A requerente alega desconhecer o 

contrato em questão, enquanto a requerida alega os serviços foram 

contratados pela parte autora. A controvérsia é singela e não demanda 

maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento negativo por 

impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao responsável pela 

inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, 

não demonstrou a efetiva contratação de seus serviços, seja por meio de 

assinatura da parte autora em contrato físico, seja por meio de gravações 

telefônicas. As telas sistêmicas não podem ser aceitas, pois de 

elaboração unilateral pela mesma. Assim, não há os autos prova da 

legalidade da contratação e, consequentemente do valor cobrado, pois 

ausente prova da contratação dos serviços, de modo que declaro a 

cobrança inexigível. Se a parte requerida tivesse sido mais diligente 

quando da suposta venda, certamente possuiria a comprovação da 

contratação para apresentar. Se houve fraude, certamente ela se deu por 

falha nos procedimentos da empresa, que possui procedimentos falhos de 

contratação, pois não consegue evitar tal burla, cabendo à mesma 

aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha no cadastro dados 

fidedignos de contratação. Por todo o exposto, a inscrição do nome da 

requerente no sistema restritivo de crédito, caracteriza comportamento 

ilícito da ré e conduz ao reconhecimento de seu dever de indenizar. A 

inscrição indevida em cadastros negativadores de crédito caracteriza, por 
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si só, como dano moral in re ipsa. Nesse sentido: INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO GERADO 

– NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA 

DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA 

CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 6.000,00 (seis mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, 

não implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem 

causa ao credor. Repito o acima exposto, de que a condenação abrange 

ambos  os  p rocesso s  j u l g a d o s  p o r  e s s a  s e n t e n ç a 

(1001979-47.2018.8.11.0040 e 1001980-32.2018.8.11.0040). DISPOSITIVO 

Face ao exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) 

Declarar a inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade de 

débito no valor de R$128,46 com relação ao contrato 0210388089 e no 

valor de R$135,90 com relação ao contrato nº 0212170409, determinando 

a baixa definitiva do nome da autora dos cadastros restritivos; b) 

condenar a requerida ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título 

de danos morais, devendo incidir sobre tal valor correção monetária pelo 

INPC a contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de 

mora a contar do evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ). 

Sem custas e honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 

25 de outubro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002781-45.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEGINALDO DE JESUS CAMPELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002781-45.2018.8.11.0040. REQUERENTE: CLEGINALDO DE JESUS 

CAMPELO REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Trata-se de ação proposta por CLEGINALDO DE JESUS 

CAMPELO em face de BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, em que pretende: a) a declaração de inexistência de 

débito e b) a condenação da reclamada a pagar indenização por danos 

morais. Alega a parte reclamante, em síntese, que constatou a existência 

de registro negativo perante cadastro de restrição ao crédito, proveniente 

de inscrição providenciada pela parte reclamada no valor R$20.846,81 

(vinte mil oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta e um centavos) 

referente ao contrato do financiamento do veículo SIENA EL 1.0 FLEX, 

ANO 2010, COR PRATA, PLACA NJR 5774, RENAVAN 204770459. 

Informa que, diante da impossibilidade de continuar pagando as parcelas, 

efetuou a devolução do veículo, assinando termo de confissão de dívida. 

Alega não ter qualquer pendência referente a este contrato. Postulou pela 

declaração de inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos 

morais suportados. Audiência de conciliação realizada e restou infrutífera. 

A empresa reclamada apresentou contestação. Em síntese, sustenta a 

inexistência de conduta ilícita, reforçando que a cobrança é legitima. 

Afirma no termo de entrega amigável e confissão de dívida, o reclamante 

realizou a entrega amigável SEM QUITAÇÃO DA DÍVIDA no dia 1º de 

agosto de 2012, relata que a reclamada procedeu com a venda do veículo 

(20/10/2012) foi constatado que o valor (R$ 19.100,00) não foi suficiente 

para a quitação do contrato, o que ocasionou a cobrança do saldo 

remanescente. Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos 

contidos na reclamação. Em impugnação, o reclamante reforça o alegado 

na inicial. É o relatório. A lide comporta julgamento antecipado, pois não há 

a necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil). Primeiramente, não vislumbro no caso nenhuma 

situação preliminar ao mérito e prejudicial de análise da demanda descritas 

no artigo 337 do Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. Quanto ao pedido para a inversão do ônus 

da prova. Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, além da 

verossimilhança das alegações, a evidente hipossuficiência do 

reclamante/consumidor em relação à reclamada/instituição bancária de 

grande porte, situação de onde emerge a necessidade da inversão 

postulada a fim de que seja garantida a salutar isonomia processual na 

presente demanda. Nesses termos, é de rigor a inversão do ônus da 

prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que 

a reclamada produza todas as provas necessárias ao esclarecimento da 

demanda, sob as penas da lei. Nessa toada, tenho que a parte reclamada 

logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório, pois comprovou, de 

forma adequada, a existência de relação contratual com a parte 

reclamante que ensejou a cobrança impugnada. (id 13875935) Conforme 

apresentado em contestação, ficou demonstrado que o reclamante, 

apesar de ter devolvido o veículo mediante contrato de confissão de 

dívida, ficou com saldo remanescente (id 13876053). Por outro lado, o 

reclamante não juntou nenhum documento que comprove o pagamento do 

valor restante. Desse modo, provada a existência de relação negocial e o 

saldo devedor por parte do reclamante, a cobrança impugnada revela-se 

legítima, não havendo falar em ato ilícito ensejador das reparações 

pretendidas. TJ-SP - Apelação APL 9088799512009826 SP 

9088799-51.2009.8.26.0000 (TJ-SP) Data de publicação: 24/02/2011 

Ementa: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - Veículo 

vendido em leilão por preço inferior ao do mercado, em razão de seu 

estado de conservação - Direito à cobrança do saldo remanescente da 

dívida e dos encargos despendidos previstos contratualmente como de 

responsabilidade do réu, nos termos do art. 2o, § Io do Decreto-lei nº 911 

/69, excetuado o IPVA e DPVAT devidos após a apreensão do bem - 

Recurso provido em parte. Logo, não há que se falar em ilícito a ser 

indenizado. A despeito de a conduta da parte reclamante flertar com a 

litigância de má-fé, entendo que não há como se concluir seguramente 

nesse sentido. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de 

sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, bem assim para JULGAR EXTINTO O PROCESSO, nos termos 

dos artigos 316 e 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 
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substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos 

etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do(a) juiz(a) leigo(a), na 

forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Posto isso, revogo a liminar deferida no ID. 14199864. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006757-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JUSTINA SILVA GOMES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006757-94.2017.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA JUSTINA SILVA 

GOMES LIMA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Decido a lide, com dispensa do 

relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Narra a parte autora, MARIA JUSTINA 

SILVA GOMES LIMA, que ao tentar ao tentar realizar compras em 

estabelecimentos comerciais através de crediário, constatou que seu 

nome estava inscrito nos órgãos de proteção ao crédito referente a dívida 

junto à requerida no valor de R$ 551,02 (quinhentos e cinquenta e um 

reais e dois centavos). Alega que desconhece o débito, sendo o mesmo 

indevido. Requer a declaração de inexistência dos débitos e o pagamento 

de indenização por danos morais. A requerida, FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO – PADRONIZADOS NPL I, apresentou 

contestação. Em síntese, alega que houve a cessão de crédito com a 

Natura Cosméticos, que a reclamante foi devidamente notificada, sustenta 

a inexistência de conduta ilícita, reforçando a existência de contratação 

por parte da reclamante e seu inadimplemento, hipótese que autoriza a 

inclusão do seu nome em órgão de proteção ao crédito. Nesses termos, 

pugna pela improcedência dos pedidos contidos na reclamação. Pois bem, 

houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante 

do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do registro impugnado 

pela parte autora, conforme orientação jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - 

COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO 

IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES 

INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE PROVA DO 

PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A 

responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança irregular seguida 

de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo de crédito 

enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que autoriza, 

se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 

8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus probandi em 

favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de provas da 

regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se tomá-lo 

por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da cobrança 

indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos danos 

morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido. 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A controvérsia é singela e 

não demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento 

negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 

responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A 

requerida anexou ao processo contratos de adesão assinados pela parte 

autora, acompanhados de cópia dos documentos pessoais da mesma. 

Cabe referir, por oportuno, que a assinatura constante no contrato juntado 

aos autos (fl 5, entre outras) se assemelha com as demais assinaturas do 

requerente constante em outros documentos no processo. Assim, tenho 

que supostamente provada e legitimada a inscrição em análise. Por fim, 

restou evidenciado que a reclamante maliciosamente alterou a verdade 

dos fatos com o fito de obter vantagem material, sustentando um 

sofrimento fictício que caiu por terra com a apresentação da 

documentação pela reclamada, deixando, portanto, de proceder com seu 

dever de lealdade e boa-fé. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial, revogando a tutela de urgência anteriormente deferida. 

Ainda, verifico que o valor atribuído à causa é irrisório, e não corresponde 

ao proveito econômico perseguido pelo autor, de modo que, atenta aos 

pedidos formulados na inicial, corrijo de ofício o valor da causa para 

R$10.289,00 (dez mil duzentos e oitenta e nove reais), nos termos do 

artigo 292, §3º do NCPC. Ademais, considerando a litigância de má-fé da 

reclamante (NCPC, art. 80, II), condeno-a ao pagamento de multa no valor 

de R$ 1.000,00, bem como ao pagamento das custas processuais e de 

honorários em favor do patrono dos reclamados (Lei n. 9.099/95, art. 55), 

os últimos arbitrados em 10% do valor da causa. Remeto à apreciação do 

MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do presente projeto 

de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Jonathan 

A. Góes Filgueira Juíz Leigo. Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA do(a) juiz(a) leigo(a), na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002488-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE MAXIMO ARANTES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002488-75.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ELISABETE MAXIMO 

ARANTES DE CARVALHO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A., 

PAGSEGURO INTERNET LTDA Trata-se de ação proposta por ELISABETE 

MAXIMO ARANTES DE CARVALHO em face de BANCO BRADESCO S/A. e 

PAGSEGURO INTERNET S/A, em que pretende: a) a condenação das 

reclamadas a pagar indenização por danos morais. Alega a parte 

reclamante, em síntese, que realizou a compra de um aparelho celular, 

contudo, o mesmo apresentou defeitos sendo necessário envio para 

assistência técnica. Diante de tal necessidade, a reclamante efetuou o 

pagamento de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) na agência da 

primeira reclamada para que seu aparelho fosse consertado. 

Passando-se alguns dias, a assistência técnica informou que ainda não 

tinha recebido o pagamento, com isso, a reclamante buscou informações 

na primeira reclamada, sendo informado que o valor estava retido pela 

segunda reclamada. Alega que, devido a falha nos serviços prestados 

pelas reclamadas, o valor não foi repassado para a assistência técnica, 

não sendo consertado seu aparelho celular. Postulou pela reparação dos 

danos morais suportados. Audiência de conciliação realizada. A primeira 

reclamada apresentou contestação. Em síntese, sustenta a excludente de 

responsabilidade, diz que o valor foi repassado para a segunda 

reclamada. Alega que não houve comprovação de danos morais 

suportados. Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos 

contidos na reclamação. A segunda reclamada apresentou contestação. 

Em síntese, sustenta ilegitimidade passiva. Alega que a transação 

realizada consta com status cancelada, em razão do pagamento não ter 

sido reconhecido. Diz ter procurado a reclamante para tentar solução ao 

caso, contudo, sem êxito. Nesses termos, pugna pela improcedência dos 

pedidos contidos na reclamação. É o relatório. A lide comporta julgamento 

antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras provas 

(art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil). Primeiramente, não 

vislumbro no caso nenhuma situação preliminar ao mérito e prejudicial de 

análise da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, 

que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Quanto ao pedido 

para a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar que, 

verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a evidente 
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hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Pois bem, as 

reclamadas não lograram êxito em comprovar que tomaram as medidas 

necessárias para oferecer serviços de qualidade e seguros. Verificando 

as contestações nota-se que ambas as reclamadas falharam na 

prestação do serviço. A primeira reclamada no recolhimento do valor e a 

segunda reclamada no repasse para assistência técnica. Por certo que o 

art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada a isenção de 

responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o 

que não restou demonstrado na hipótese. Quanto ao dano moral. De início, 

importa frisar que incide sobre a instituição a responsabilidade civil 

objetiva pelo dano causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a 

existência ou não de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem 

assim a Súmula n. 479 do STJ, que assim dispõe: "As instituições 

financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito 

interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de 

operações bancárias". No caso, verifica-se evidente situação de serviço 

defeituoso. Destaca-se, por oportuno, que as reclamadas assumem o 

risco do empreendimento, devendo disponibilizar de recursos máximos de 

excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por 

conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa prestação de 

serviço, cabe ao reclamado, imediatamente, diligenciar no sentido de 

corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que no 

caso em testilha não ocorreu. Restando comprovado também que não 

houve culpa da parte reclamante quanto à falha na prestação dos 

serviços, mesmo porque é da instituição reclamada a incumbência de 

adotar as cautelas necessárias a tanto. Posto isso, passamos à 

conclusão, com a fixação do quantum devido a título de danos morais, 

cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema jurídico brasileiro 

não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais autorizada, 

estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e orientar o juiz na 

fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser levado em conta 

a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta (ação ou 

omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o entendimento 

jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro os critérios 

acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral sofrida pelo 

reclamante, foi resultante da conduta negligente do reclamado, entendo 

que a fixação do quantum indenizatório no equivalente a R$ 2.000,00 (dois 

mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do razoável e proporcional, 

pois o reclamante possui restrição posterior. Com efeito, tal estimativa 

guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva do fato e do 

seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e do autor 

da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade. 

Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de 

JULGAR PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) 

CONDENAR o reclamado a pagar, a título de danos morais, o valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de 

publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros 

legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do 

Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas 

ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, 

caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA 

do(a) juiz(a) leigo(a), na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002214-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR CORREIA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002214-14.2018.8.11.0040. REQUERENTE: VALDEIR CORREIA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Narra a 

parte autora que foi surpreendido com uma inscrição no valor de R$176,24 

com relação ao contrato nº 0223309546. Alega que desconhece o valor 

cobrado, sendo o mesmo indevido vez que não reconhece a dívida em 

questão. A requerida apresentou contestação, alegando que houve 

contratação e uso dos serviços, tendo o requerente deixado de pagar as 

faturas sem explicação, de modo que houve bloqueio por inadimplência. 

Diz inexistir dano moral indenizável. Afirma que houve contratação da linha 

(66) 9647-6913 em 15/08/2014. Discorre acerca da validade das telas 

sistêmicas como meio de prova. Primeiramente, não vislumbro no caso 

nenhuma situação preliminar ao mérito e prejudicial de análise da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Vale ressaltar que o comprovante 

de endereço está no nome do locador do imóvel que o autor reside (ID. 

12983719). Pois bem, quanto ao mérito, trata-se de típica relação de 

consumo, diante do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do 

registro impugnado pela parte autora. A requerente alega desconhecer o 

contrato em questão, enquanto a requerida alega os serviços foram 

contratados pela parte autora. A controvérsia é singela e não demanda 

maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento negativo por 

impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao responsável pela 

inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, 

não demonstrou a efetiva contratação de seus serviços, seja por meio de 

assinatura da parte autora em contrato físico, seja por meio de gravações 

telefônicas. As telas sistêmicas não podem ser aceitas, pois de 

elaboração unilateral pela mesma. Assim, não há os autos prova da 

legalidade da contratação e, consequentemente do valor cobrado, pois 

ausente prova da contratação dos serviços, de modo que declaro a 

cobrança inexigível. Se a parte requerida tivesse sido mais diligente 

quando da suposta venda, certamente possuiria a comprovação da 

contratação para apresentar. Se houve fraude, certamente ela se deu por 

falha nos procedimentos da empresa, que possui procedimentos falhos de 

contratação, pois não consegue evitar tal burla, cabendo à mesma 

aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha no cadastro dados 

fidedignos de contratação. Por todo o exposto, a inscrição do nome da 

requerente no sistema restritivo de crédito, caracteriza comportamento 

ilícito da ré e conduz ao reconhecimento de seu dever de indenizar. A 

inscrição indevida em cadastros negativadores de crédito caracteriza, por 

si só, como dano moral in re ipsa. Nesse sentido: INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO GERADO 

– NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA 

DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA 

CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 
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artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 3.000,00 (três mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, não 

implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem causa ao 

credor. Vale ressaltar que conforme demonstra o comprovante do SPC 

juntado pela parte autora na inicial, embora a inscrição em discussão seja 

a primeira, possuía a parte autora outras inscrições posteriores, de modo 

que seu nome não é tão imaculado como salienta ser. DISPOSITIVO Face 

ao exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) 

Declarar a inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade de 

débito de R$176,24 com relação ao contrato nº 0223309546, determinando 

a baixa definitiva do nome da autora dos cadastros restritivos; b) 

condenar a requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título 

de danos morais, devendo incidir sobre tal valor correção monetária pelo 

INPC a contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de 

mora a contar do evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ). 

Sem custas e honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 

26 de outubro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000042-36.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETH GAZABINI BERGAMASCHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO(A))

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ONILSON DE SOUZA LEMOS JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000042-36.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: ELISABETH GAZABINI 

BERGAMASCHI EXECUTADO: ONILSON DE SOUZA LEMOS JUNIOR Vistos 

etc. Em que pese o pedido de suspensão do feito por 01 ano pelo 

exequente, fato é que a suspensão do feito prevista no art. 313, VII, do 

NCPC não se coaduna com o princípio da celeridade que norteia os 

Juizados Especiais, prevista no art. 2º da Lei n. 9.099/95. Sendo assim, 

não havendo a localização do executado e/ou bens para serem 

penhorados, resta inviabilizada a prestação jurisdicional efetiva neste 

feito. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, III, do NCPC c/c art. 53, §4º, da Lei n. 

9.099/95. Proceda-se com a baixa da penhora via Renajud realizada no 

Num. 13593961. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se. RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre 

Veículos Automotores Usuário: ERICO DE ALMEIDA DUARTE 26/10/2018 - 

16:54:27 Comprovante de Remoção de Restrição Dados do processo 

Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO 

GROSSO Comarca/Município SORRISO - MT Órgão Judiciário SORRISO 

VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS Nro do Processo 

10000423620178110040 Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição Ramo 

JUSTICA ESTADUAL Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO 

Comarca/Município SORRISO Órgão Judiciário SORRISO VARA 

ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS Juiz Retirada ERICO DE 

ALMEIDA DUARTE Para o processo: 10000423620178110040 Órgão 

Judiciário : SORRISO VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

Restrições Retiradas: 1 Placa Placa Pré-Mercosul UF Marca/Modelo 

Proprietário Restrição Inclusão da Restrição CMF0550 MT I/HONDA 

ACCORD EXR ONILSON DE SOUZA LEMOS JUNIOR CIRCULACAO 

16/05/2017

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010404-17.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI MELQUIDES FERNANDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010404-17.2013.8.11.0040. EXEQUENTE: MARINEIVA HOFFMANN - ME 

EXECUTADO: VANDERLEI MELQUIDES FERNANDES Vistos etc. O 

exequente informou a quitação do débito excutido. Posto isso, JULGO 

EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e 

honorários. Proceda-se com o levantamento dos valores penhorados nos 

autos à conta bancária a ser indicada pela parte executada, bem como o 

levantamento da penhora realizada via Renajud nos autos. Na sequência, 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. RENAJUD - 

Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores Usuário: ERICO DE 

ALMEIDA DUARTE 26/10/2018 - 16:58:13 Comprovante de Remoção de 

Restrição Dados do processo Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal 

TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO Comarca/Município SORRISO - 

MT Órgão Judiciário SORRISO VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS Nro do Processo 80104041720138110040 Juiz que Ordenou a 

Retirada da Restrição Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal TRIBUNAL DE 

JUSTICA DO MATO GROSSO Comarca/Município SORRISO Órgão 

Judiciário SORRISO VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

Juiz Retirada ERICO DE ALMEIDA DUARTE Para o processo: 

80104041720138110040 Órgão Judiciário : SORRISO VARA 

ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS Restrições Retiradas: 1 Placa 

Placa Pré-Mercosul UF Marca/Modelo Proprietário Restrição Inclusão da 

Restrição QBU1059 MT HONDA/BIZ 125 ES VANDERLEI MELQUIDES 

FERNANDES CIRCULACAO 03/11/2016

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010314-77.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO RICARDO EVANGELISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI OAB - MT11072/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO RODRIGUES LIMA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO(A))

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI OAB - MT0014595A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: SERGIO 

RICARDO EVANGELISTA Reclamado: REINALDO RODRIGUES LIMA 

Processo nº. 8010314-77.2011.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos 

que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do 

acordo. É o relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há 

razão para prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a 

vontade das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo 

feito, o qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, 

julgo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias, 

independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000746-15.2018.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

JONAS DE OLIVEIRA ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILZA CLARA DA SILVA SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: JONAS DE 

OLIVEIRA ROSA Reclamado: MARILZA CLARA DA SILVA SOUZA 

Processo nº. 1000746-15.2018.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos 

que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do 

acordo. É o relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há 

razão para prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a 

vontade das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo 

feito, o qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, 

julgo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias, 

independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010739-70.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - MT0012979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO ARIEL MOURA STRAPAZZON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: KASA FORT 

MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP Reclamado: TIAGO ARIEL 

MOURA STRAPAZZON Processo nº. 8010739-70.2012.8.11.0040 Vistos 

etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo 

a homologação do acordo. É o relatório. Decido. Face o acordo imbricado 

nos autos, não há razão para prosseguimento de qualquer demanda, visto 

que evidenciada a vontade das partes em por fim ao litígio. Posto isso, 

HOMOLOGO o acordo feito, o qual fará parte integrante desta sentença e, 

via de consequência, julgo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias, 

independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). 

Proceda-se com a baixa da constrição, via Renajud (ID. 910931) 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. RENAJUD - Restrições 

Judiciais Sobre Veículos Automotores Usuário: ERICO DE ALMEIDA 

DUARTE 26/10/2018 - 17:37:32 Comprovante de Remoção de Restrição 

Dados do processo Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal TRIBUNAL DE 

JUSTICA DO MATO GROSSO Comarca/Município SORRISO - MT Órgão 

Judiciário SORRISO VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

Nro do Processo 0010739-90.2012 Juiz que Ordenou a Retirada da 

Restrição Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO 

MATO GROSSO Comarca/Município SORRISO Órgão Judiciário SORRISO 

VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS Juiz Retirada ERICO DE 

ALMEIDA DUARTE Para o processo: 0010739-90.2012 Órgão Judiciário : 

SORRISO VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS Restrições 

Retiradas: 1 Placa Placa Pré-Mercosul UF Marca/Modelo Proprietário 

Restrição Inclusão da Restrição QBM7697 MT I/LIFAN FOISON PU 1.3L 

TIAGO ARIEL MOURA STRAPAZZON CIRCULACAO 09/03/2016

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011049-71.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JS TRANSPORTES LOGISTICA E TERRAPLANAGEM EIRELI - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: MOSCHEN & 

MOSCHEN LTDA - EPP Reclamado: JS TRANSPORTES LOGISTICA E 

TERRAPLANAGEM EIRELI - EPP Processo nº. 8011049-71.2015.8.11.0040 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim ao litígio, 

requerendo a homologação do acordo. É o relatório. Decido. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade das partes em por fim 

ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o qual fará parte 

integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o processo COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, nos termos dos 

arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se 

com as baixas necessárias, independentemente de prévia intimação das 

partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000318-04.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA PORTO RICO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: KASA FORT 

MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP Reclamado: CONSTRUTORA 

PORTO RICO LTDA - ME Processo nº. 1000318-04.2016.8.11.0040 Vistos 

etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo 

a homologação do acordo. É o relatório. Decido. Face o acordo imbricado 

nos autos, não há razão para prosseguimento de qualquer demanda, visto 

que evidenciada a vontade das partes em por fim ao litígio. Posto isso, 

HOMOLOGO o acordo feito, o qual fará parte integrante desta sentença e, 

via de consequência, julgo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias, 

independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000614-89.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONDACAR AUTO PECAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELI RAMOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: RONDACAR 

AUTO PECAS LTDA - EPP Reclamado: DANIELI RAMOS Processo nº. 

1000614-89.2017.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as partes 

resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É o 

relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 
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julgado, arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010562-67.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA OLIVEIRA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SCHEILA RIBEIRO DE LIMA OAB - MT16838/O (ADVOGADO(A))

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELI MARIA MENEGHETTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010562-67.2016.8.11.0040. REQUERENTE: VALDINEIA OLIVEIRA DO 

CARMO REQUERIDO: MICHELI MARIA MENEGHETTI Vistos etc. Em que 

pese o pedido de suspensão do feito por 180 dias pelo exequente, fato é 

que a suspensão do feito prevista no art. 313, VII, do NCPC não se 

coaduna com o princípio da celeridade que norteia os Juizados Especiais, 

prevista no art. 2º da Lei n. 9.099/95, sobretudo no caso dos autos, em 

que o feito já transcorre há aproximadamente dois anos sem a segurança 

do juízo. Sendo assim, não havendo a localização do executado e/ou bens 

para serem penhorados, resta inviabilizada a prestação jurisdicional 

efetiva neste feito. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do NCPC c/c art. 53, §4º, 

da Lei n. 9.099/95. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006463-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE DA SILVA FELIPE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006463-42.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ANTONIO JOSE DA SILVA 

FELIPE REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. O executado 

informou a quitação do débito excutido. Posto isso, JULGO EXTINTO o 

feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. 

Proceda-se com o levantamento dos valores depositados nos autos à 

conta bancária indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004762-12.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TERESINHA BREIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004762-12.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARLI TERESINHA BREIER 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT Vistos etc. Embora intimada, a 

parte reclamante não regularizou o vício sanável constatado 

(comprovantes de pagamento dos títulos que deram azo à negativação 

ilegíveis), diante do que se impõe o indeferimento da inicial. Veja-se que a 

parte, inclusive, se comprometeu a juntar os originais, no prazo de cinco 

dias (Num. 14949649 – 24/08/2018), porém, quedou-se inerte. Ante o 

exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e nos termos do art. 485, I, do 

NCPC, deixo de analisar o mérito. Sem custas. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se a parte reclamante. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001876-74.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO GUERRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001876-74.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: MONDADORI & MONDADORI 

LTDA - EPP EXECUTADO: FERNANDO GUERRA Vistos etc. Homologo o 

acordo firmado pelas partes (Num. 11773101) e considerando que já 

houve o cumprimento do acordo, com supedâneo no art. 487, III, “b”; c/c 

art. art. 924, inciso II, ambos do NCPC, resolvo o mérito, julgando extinta a 

presente execução. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arquive-se. Às 

providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001654-72.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELI DELISE TOCHETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOYCE EMANUELLE RIBEIRO DOS SANTOS OAB - MT21690/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001654-72.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ADRIELI DELISE TOCHETTO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Considerando que a justificativa (atestado) para não 

comparecimento na audiência de conciliação foi apresentada após a 

realização do ato (dez dias), não há que se falar em revogação da 

sentença de extinção prolatada em Num. 14793087. Porém, nos termos do 

artigo 51, §2º, do NCPC, isento a parte autora do pagamento de custas 

processuais. Preclusas as vias recursais, arquive-se, mediante as 

cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003870-40.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 
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1003870-40.2017.8.11.0040 Reclamante: FRANCISCA PINHEIRO DA SILVA 

Reclamado: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros Vistos etc. A parte 

reclamante, injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o 

cálculo das custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 

da CNGC, em caso de inadimplemento das custas processuais, 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005959-36.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUSA JARUTAS DA VEIGA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1005959-36.2017.8.11.0040 Reclamante: KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP Reclamado: CLEUSA JARUTAS DA VEIGA 

Vistos etc. Atento à dispensa da anuência da parte reclamada (Lei nº 

9.099/95, art. 51, §1º), HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA da ação 

formulado pela parte autora, EXTINGUINDO o feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Proceda-se com o cancelamento da audiência designada nos 

autos. Isento de custas e honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55). Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010250-28.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LIZIANE GONCALVES MONTANA AGOSTINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHESTER RICARDO AGOSTINI OAB - MT0012699A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA FERREIRA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010250-28.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: LIZIANE GONCALVES 

MONTANA AGOSTINI EXECUTADO: ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA 

FERREIRA SILVA Vistos etc. Compulsando os autos se constata que o 

exequente, devidamente intimado para dar andamento processual, 

quedou-se inerte. Ademais, constata-se que não houve a localização do 

executado e/ou bens para serem penhorados. Posto isso, JULGO 

EXTINTO este feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 53, 

§4º, da Lei n. 9.099/95 c/c 485, III, do NCPC. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010768-81.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVIDE J. DA MOTTA - PRODUCOES FOTOGRAFICAS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DAL PONT LOPES OAB - PR0043629A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID HENRIQUE RODRIGUES NEVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010768-81.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: DEIVIDE J. DA MOTTA - 

PRODUCOES FOTOGRAFICAS - ME EXECUTADO: DAVID HENRIQUE 

RODRIGUES NEVES Vistos etc. Compulsando os autos se constata que o 

exequente, devidamente intimado para dar andamento processual, 

quedou-se inerte. Ademais, constata-se que não houve a localização do 

executado e/ou bens para serem penhorados. Posto isso, JULGO 

EXTINTO este feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 53, 

§4º, da Lei n. 9.099/95 c/c 485, III, do NCPC. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004987-66.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

ARGEMIRO SANTOS DE FIGUEIREDO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004987-66.2017.8.11.0040. REQUERENTE: PAULO CEZAR DOS SANTOS 

REQUERIDO: ARGEMIRO SANTOS DE FIGUEIREDO - ME, CNOVA 

COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos etc. O executado informou a quitação 

do débito excutido. Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento 

no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se com o 

levantamento dos valores depositados nos autos à conta bancária 

indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000355-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR MOTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT0017657A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000355-60.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JAIR MOTA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Vistos etc. A parte 

reclamante saiu devidamente intimada da audiência para indicar o 

endereço da parte reclamada, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção 

do feito, contudo, quedou-se inerte, deixando de realizar ou fornecer 

qualquer contribuição para possibilitar o seu progresso. Destarte, resta 

inviabilizada a prestação jurisdicional efetiva neste feito, uma vez que a 

parte reclamante se desinteressou pelo prosseguimento do feito, tanto que 

data de mais de 04 meses a última intervenção. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, 

do NCPC. Proceda-se com o cancelamento da audiência designada nos 

autos. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010770-51.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVIDE J. DA MOTTA - PRODUCOES FOTOGRAFICAS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DAL PONT LOPES OAB - PR0043629A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAZIELI LEAO DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010770-51.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: DEIVIDE J. DA MOTTA - 

PRODUCOES FOTOGRAFICAS - ME EXECUTADO: GRAZIELI LEAO DE 

LIMA Vistos etc. Compulsando os autos se constata que o exequente, 

devidamente intimado para dar andamento processual, quedou-se inerte. 

Ademais, constata-se que não houve a localização do executado e/ou 

bens para serem penhorados. Posto isso, JULGO EXTINTO este feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95 

c/c 485, III, do NCPC. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010772-21.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVIDE J. DA MOTTA - PRODUCOES FOTOGRAFICAS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DAL PONT LOPES OAB - PR0043629A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEIDE MARIA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010772-21.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: DEIVIDE J. DA MOTTA - 

PRODUCOES FOTOGRAFICAS - ME EXECUTADO: NEIDE MARIA DA SILVA 

Vistos etc. Compulsando os autos se constata que o exequente, 

devidamente intimado para dar andamento processual, quedou-se inerte. 

Ademais, constata-se que não houve a localização do executado e/ou 

bens para serem penhorados. Posto isso, JULGO EXTINTO este feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95 

c/c 485, III, do NCPC. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005186-88.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GLADIS JOSE ZAGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO VIEIRA OLIVEIRA (EXECUTADO)

CEREALISTA MACHADO LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005186-88.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: GLADIS JOSE ZAGO 

EXECUTADO: RAIMUNDO VIEIRA OLIVEIRA, CEREALISTA MACHADO 

LTDA - EPP Vistos etc. O exequente informou a quitação do débito 

excutido. Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, 

II, do NCPC. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003721-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA A. P. DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003721-10.2018.8.11.0040. REQUERENTE: AUTO POSTO SORRISAO 

LTDA REQUERIDO: MARIA A. P. DOS SANTOS - ME Vistos etc. 

Compulsando os autos constato a incompetência territorial deste juízo, 

pois, nos termos do art. 4º, da Lei n. 9.099/95, é competente o foro do I - 

do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça 

atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, 

filial, agência, sucursal ou escritório; II - do lugar onde a obrigação deva 

ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas 

ações para reparação de dano de qualquer natureza. No caso dos autos, 

autor e réu possuem endereços diversos desta Comarca e, não há 

informação de que a obrigação deva ser satisfeita nesta Comarca. Ante o 

exposto, reconheço a incompetência territorial do juízo e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 51, III, da Lei n. 9.099/95, cancelando a 

audiência aprazada nos autos. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, 

art. 55). Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se a parte reclamante.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003473-78.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

E MANTOVANI & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINES RIBOLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003473-78.2017.8.11.0040. REQUERENTE: E MANTOVANI & CIA LTDA - 

ME REQUERIDO: MARINES RIBOLI Vistos etc. A parte reclamante foi 

devidamente intimada para indicar o endereço da parte reclamada, no 

prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito, contudo, quedou-se 

inerte, deixando de realizar ou fornecer qualquer contribuição para 

possibilitar o seu progresso. Destarte, resta inviabilizada a prestação 

jurisdicional efetiva neste feito, uma vez que a parte reclamante se 

desinteressou pelo prosseguimento do feito, tanto que data de mais de 06 

meses a última intervenção. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do NCPC. Sem custas. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003140-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO GUILHERME DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA ELIZA BENITEZ DE ARAUJO OAB - MT24676/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: TIAGO 

GUILHERME DIAS DOS SANTOS Reclamado: AZUL LINHAS AEREAS 

Processo nº. 1003140-92.2018.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos 

que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do 

acordo. É o relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há 

razão para prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a 

vontade das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo 

feito, o qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, 

julgo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Cancele-se 

audiência designada neste feito. Sem custas e honorários, nos termos dos 

arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se 

com as baixas necessárias, independentemente de prévia intimação das 

partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000657-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT0006014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000657-89.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JOSE FABIANO BELLAO 

GIMENEZ REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de reclamação em que o reclamante 

controverte fatura de recuperação de receita (decorrente de 

irregularidades na aferição do consumo), no valor de R$ 1.706,28, 

pugnando pela declaração da inexistência do débito, danos morais e 

devolução em dobro da cobrança ilegal. A requerida rechaçou as 

alegações autorais (Num. 13842545). É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Em que pese a constatação de irregularidade no medidor do reclamante, 

certo é que inexiste nos autos prova de que o consumo de energia elétrica 

do reclamante tenha sofrido alterações após a devida regularização, com 

o que se mostra indevida a fatura de recuperação de consumo, nos 

termos do entendimento da Turma Recursal Única, do TJMT, a saber: 

EMENTA RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PROCESSO EXTINTO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIDA A NECESSIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS 

SUFICIENTES PARA O DESFECHO DA DEMANDA. SENTENÇA ANULADA. 

QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, 

§ 3º, I CPC. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE DESVIO NO 

RAMAL DE ENTRADA QUE IMPEDIA O CORRETO REGISTRO DA ENERGIA 

CONSUMIDA. AUSÊNCIA DE PROVA QUE APÓS A SOLUÇÃO DO 

PROBLEMA NO MEDIDOR HOUVE AUMENTO CONSIDERÁVEL PARA 

JUSTIFICAR A EMISSÃO DA FATURA EVENTUAL QUESTIONADA. CONTA 

CONSIDERADA PARCIALMENTE DEVIDA. RECURSO PROVIDO.O artigo 14 

do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, 

decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco 

do negócio. Se constatada a irregularidade no medidor, todavia, depois de 

recuperá-lo, o consumo passa a ser menor do que o do período 

recuperado torna-se indevida a diferença cobrada pela concessionária de 

energia elétrica. Recurso provido. (TJMT – Turma Recursal Única. RI 

1000171-98.2017.8.11.0021. Relator: Valmir Alaércio dos Santos, J. 

26/03/2018, DJE 27/03/2018) Com relação ao pedido de danos morais se 

verifica que, in casu, inexistiu a suspensão do fornecimento de energia 

elétrica, tampouco negativação do nome do reclamante, com o que não há 

que se falar em danos morais, visto que a mera emissão da fatura, não 

enseja tal reparação. Sobre o tema: E M E N T A RECURSO INOMINADO. 

ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA NÃO ACOLHIDA. FATURA 

EVENTUAL QUESTIONADA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. 

POSSIBILIDADE. SIMPLES COBRANÇA. DANO MORAL AFASTADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não é complexa e tampouco exige a 

realização de prova pericial para o deslinde da causa, se as provas 

existentes são suficientes para o julgamento da questão, não se 

esquecendo de que concessionária possui condições técnicas para a 

realização da prova desejada. Preliminar não acolhida. Se a 

concessionaria de energia elétrica não comprova que em razão da 

suposta irregularidade no consumo, este foi registrado a menor, posto que 

após a regularização o consumo não sofreu grandes alterações, deve ser 

considerada indevida a fatura eventual emitida com objetivo de recuperar 

energia supostamente consumida e não registrada. A mera cobrança de 

fatura eventual de recuperação de consumo, sem a suspensão do 

fornecimento em razão da inadimplência, não é fato suficiente para gerar o 

dever de indenizar a título de dano moral. O dano moral passível de 

indenização é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não 

simples dissabores decorrentes de divergências de informações que 

casualmente podem ocorrer nas relações comerciais. (TJMT - Turma 

Recursal Única. RI 1000905-44.2017.8.11.0055. Rel. Valmir Alaércio dos 

Santos, J. 15/03/2018, DJE 19/03/2018) Da mesma forma, o artigo 940, do 

Código Civil, exige que haja cobrança judicial de dívida já paga ou pedido a 

mais do que for devido, mediante comprovação de má-fé do credor, não 

havendo, portanto, subsunção a hipótese dos autos. Sobre o tema, 

vejamos o entendimento do STJ: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO. ARTIGO 940 

DO NOVO CÓDIGO CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO CREDOR. 

MATÉRIA DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO 

PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça delineia que 

a indenização prevista no art. 940 do Novo Código Civil é cabível somente 

quando caracterizada a má-fé do credor ao demandar o devedor por 

dívida já paga, total ou parcialmente, sem ressalvar valores recebidos. 2. 

In casu, a inexistência de má-fé da parte recorrida foi expressamente 

reconhecida pelas instâncias ordinárias, conclusão que somente pode ser 

afastada por meio de novo exame do acervo fático-probatório constante 

dos autos, providência vedada nesta sede, a teor do óbice previsto na 

Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STJ – 4ª T. AgRg no AREsp 454.937/SP. Rel. Ministro 

Raul Araújo, J. 14/04/2015, DJe 06/05/2015) Todas essas considerações 

indicam a necessidade de parcial procedência dos pedidos iniciais. Posto 

isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, apenas 

para DECLARAR a inexistência do débito identificado como recuperação 

de receita/consumo no valor de R$ 1.706,28. Sem custas e honorários, 

nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003881-69.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ALVES CARANHATTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003881-69.2017.8.11.0040. REQUERENTE: BRUNO ALVES 

CARANHATTO REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 

Vistos etc. O executado realizou depósito judicial do valor da condenação 

(Num. 15803611). Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no 

art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se com o 

necessário com a liberação do valor deposita em favor do exequente, o 

qual deverá indicar os dados bancários, no prazo de cinco dias. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002668-91.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR LUIZ MARIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002668-91.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ADEMIR LUIZ MARIM 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Trata-se de reclamação em que controverte fatura de 

recuperação de receita/consumo (decorrente de irregularidades na 

aferição do consumo), no valor de R$3.858,23, pugnando pela declaração 

da inexistência de tal débito, bem como a condenação da reclamada em 

danos morais. A requerida, por sua vez, pugna, preliminarmente, pela 

declaração da incompetência do juizado pela necessidade de produção de 
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prova pericial, defendendo a regularidade do débito. É o sucinto relatório, 

até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 

9.099/95. Decido. Inicialmente, REJEITO A PRELIMINAR de incompetência 

do Juizado Especial, agitada pela reclamada, eis que a solução da lide não 

depende de produção de prova pericial, eis que, conforme alegado pela 

própria reclamada, a anomalia constatada, apesar de ser no medidor de 

energia é externa a este, a qual foi regularizada no ato da inspeção. Pois 

bem, verifica-se que in casu houve a inversão do ônus da prova, nos 

termos do artigo 6º, VIII, do CDC. Aliás, é justo que assim seja, pois, na 

condição de grande empresa, certamente dispõe – ou deveria dispor - de 

condições para demonstrar o fundamento das cobranças por si 

realizadas. Nesta toada, da análise do conjunto probatório constante nos 

autos, verifica-se que a reclamada se desincumbiu de seu ônus, visto que 

restou demonstrado nos autos a existência de irregularidade no medidor 

de energia da reclamante, consistente em ligação invertida, conforme 

termo de ocorrência de inspeção, juntado no Num. 16078461, documento 

que não foi objeto de qualquer alegação/prova capaz de macular a sua 

idoneidade. Deve ser registrado, ainda, que é desnecessária a juntada de 

laudo pericial elaborado por laboratório certificado, visto que a 

irregularidade era externa ao medidor, consistindo, apenas, na ligação 

invertida, fazendo com que uma parte do produto consumido não fosse 

registrada pelo aparelho, circunstância que, por óbvio, só pode ocorrer 

por ação humana e foi devidamente regularizada no ato da inspeção, sem 

necessidade de substituição do medidor. Ademais, é de fácil percepção 

que após a correção da irregularidade houve aumento considerável do 

consumo de energia elétrica na unidade consumidora da reclamante, 

consoante histórico de consumo de Num. 16078461, circunstância que 

reforça sobremaneira a alegação acerca do desvio de energia elétrica. 

Vejamos o entendimento do TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – FRAUDE PRATICADA PELO USUÁRIO – QUEDA 

SIGNIFICATIVA DO CONSUMO – ELEVAÇÃO POSTERIOR À TROCA DO 

MEDIDOR – COMPROVAÇÃO – REVISÃO DO FATURAMENTO – 

CABIMENTO – CÁLCULOS CONFORME RESOLUÇÃO DA ANEEL – 

SENTENÇA MANTIDA –RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A 

Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 estabelece as providências 

necessárias para apuração de consumo não faturado ou faturado a 

menor, visando à recuperação da receita. De forma que, constatada a 

intervenção indevida e o mau funcionamento do medidor de energia 

elétrica, demonstrado pelo aumento significativo do consumo após a 

substituição do aparelho, implicam na conclusão de que houve 

faturamento de energia em valor inferior ao efetivamente consumido, 

sendo cabível a sua revisão e a constituição de débito para a cobrança 

das diferenças. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado. Ap 

5924/2018. Des. Sebastião de Moraes Filho, J. 09/05/2018, DJE 

08/06/2018) RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA 

ELÉTRICA – COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – 

ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDENCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – 

TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO COMPROVANDO A 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – REGULARIDADE NA 

COBRANÇA – AUSÊNCIA DO DEVER DE DEVOLVER VALORES PAGOS 

PELO CONSUMIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DIRETRIZES 

TRAÇADAS PELA ANEEL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA 

JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. O Termo de Ocorrência e Inspeção 

apontou a irregularidade no medidor de energia que estava com a entrada 

e saída de energia invertidas, confirmando a irregularidade da unidade 

consumidora. Não há que se falar em realização de perícia, tendo em vista 

que o TOI, como dito, demonstra de forma clara o desvio, SENDO 

ACOMPANHADO PELO RECORRIDO. Recurso conhecido e provido para 

julgar improcedente a ação. (TJMT – Turma Recursal Única. RI nº.: 

8010745-16.2016.8.11.0015. Rel. Marcelo Sebastiao Prado de Moraes, J. 

26/05/2017, DJE 08/06/2017) Por fim, verifica-se que tanto o procedimento 

de apuração da irregularidade (lavratura do termo de ocorrência e 

inspeção – art. 129, §1º, I, da Resolução 414/2010, da ANEEL), bem como 

a apuração do quantum devido obedeceu as disposições da Resolução 

citada. Todas essas considerações impõem a improcedência dos pedidos 

iniciais. No mais, considerando que resta demonstrada a legalidade da 

cobrança, deve ser julgado procedente o pedido contraposto formulado 

pela parte reclamada. Posto isso, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, bem como julgo PROCEDENTE 

o pedido contraposto, condenando a reclamante a pagar à reclamada o 

valor de R$ 3.858,23, devidamente corrigidos pelo INPC e com juros legais 

a partir do vencimento. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, 

da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as 

cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010834-61.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDO JOSE WALKER EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELI SANDRO CAETANO ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010834-61.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: GUIDO JOSE WALKER EIRELI 

EXECUTADO: ELI SANDRO CAETANO ALVES Vistos etc. O exequente fez 

pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a suspensão da CNH 

do executado, indicando que, em que pese o entendimento do TJMT 

colacionado na decisão, todas as medidas tendentes ao recebimento do 

crédito restaram frustradas, sendo que a suspensão da CNH tem sido 

deferida por outro(s) magistrado(s) e tem se mostrado método eficiente 

(Num. 15376373). É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, 

nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Inicialmente, em que 

pesem os argumentos apresentados pelo exequente, consigne-se que, 

nos termos do artigo 927, do NCPC, devem ser seguidos os precedentes 

dos Tribunais. Tal circunstância se justifica pela aplicação do princípio da 

isonomia, bem como para a funcionalidade do sistema. Ademais, o 

exequente não logrou êxito em demonstrar que o presente caso difere do 

entendimento do TJMT, colacionado na decisão vergastada. Posto isso, 

INDEFIRO o pedido de reconsideração de Num. 15376373. No mais, 

constata-se que este feito tramita há cerca de dois anos sem notícias de 

bens penhoráveis, como, inclusive, reconhecido pelo próprio exequente. 

Posto isso, JULGO EXTINTO este feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 49154 Nr: 6469-81.2008.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR FAUSTINO RAMALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRÍCIO CARDOSO DA 

SILVEIRA - OAB:10856-B

 Processo: 6469-81.2008.811.0040 (Código 49154)

VISTOS/KP.

Trata-se de recurso em sentido restrito manejado contra a decisão 

derradeira, primeiramente, caso não o feito, certifique-se o(a) Senhor(a) 

Gestor(a) quanto a tempestividade do recurso interposto às fls. 681.

Após, em sendo tempestivo, recebo o recurso em sentido estrito 

interposto e, desde já, mantenho a decisão pelos seus próprios 

fundamentos.

Posteriormente, nos termos do art. 588 do CPP, se ainda não feito, vista à 

parte recorrente pelo prazo de 02(dois) dias e, na sequência, à parte 

recorrida pelo mesmo prazo, com escopo de colher as razões e 

contrarrazões recursais.

Decorrido o prazo, com ou sem a apresentação das contrarrazões, 

remetam os autos ao e. TJMT para apreciação do recurso interposto, 

procedendo às anotações e baixas necessárias, bem como, grafando 

nossas sinceras homenagens.

Publique tal decisum uma única vez no DJE e, sendo necessário e atuando 

no feito, ciência pessoal ao (a/s) nobre membro (a/s) do MINISTÉRIO 

PÚBLICO e/ou DEFENSORIA PÚBLICA do Estado de Mato Grosso.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário.
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Sorriso/MT, 25 de outubro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 173427 Nr: 5397-44.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARISSA DA SILVA ANDRADE, GUSTAVO 

VICENTINO FIDELIO, RENATO DIEGO MENESES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, JOSÉ FERNANDO MARTINS BARALDI - OAB:8970, 

MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - OAB:22764/0

 Certifico e dou fé que, considerando a manifestação do réu Gustavo 

Vicentino Fidelio, fls. 2017, em recorrer da sentença, encaminho o 

presente para INTIMAÇÃO da defesa a fim de apresentar suas razões, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 104518 Nr: 7585-49.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDACIR SZIMANSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298/MT

 Processo: 7585-49.2013.811.0040 Código 104518

SENTENÇA

Ação penal – suspensão condicional do processo – expirado prazo sem 

revogação – art. 306 da Lei 9.503/97 – Extinção da punibilidade.

VISTOS/MV

Trata-se de “ação penal” que visa a apurar a prática do crime VALDACIR 

SZIMANSKI.

O Ministério Público requereu à fl. 119 a extinção da punibilidade.

Eis o sucinto relato do necessário.

Fundamento e Decido.

Primeiramente, compulsando o contingente probatório produzido no 

processo é possível divisar que, no dia 27 de abril de 2018, o acusado 

VALDACIR SZIMANSKI aderiu às condições relativas à suspensão 

condicional do processo, que, para a hipótese em concreto, 

impunha/preconizava o lapso de tempo equivalente a 02 (dois) anos de 

sobrestamento da ação penal e o dever de comparecer, mensalmente, em 

Juízo para justificar suas atividades (fl. 77). Segundo as informações 

produzidas no processo, deflui-se também que a acusada cumpriu de 

forma integral o encargo, originalmente assumido/contraído.

Portanto, diante desta perspectiva, considerando-se o cumprimento 

integral das condições relativas à suspensão condicional do processo e, 

exaurido o interregno de tempo pré-fixado para efeito de suspensão do 

processo sem que ocorresse a revogação da medida, considero que se 

operou a extinção da punibilidade da requerida.

Ex positis, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de VALDACIR SZIMANSKI 

devidamente qualificada, relativamente à acusação da prática do delito 

descrito no art. 306 da Lei n.º 9.503/97, fazendo-o com fundamento nas 

disposições do art. 89, § 5.º da Lei n.º 9.099/95.

Determino que o Cartório faça as comunicações de estilo ut CNGC, 

sobretudo para os Institutos de Identificação.

Transitada em julgado esta sentença, proceda-se as devidas baixas na 

distribuição sem a cobrança de emolumentos e/ou custas.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 10 de agosto de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 151983 Nr: 5009-78.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 Processo: 5009-78.2016.811.0040 (código 151983)

VISTOS/MV.

Da Readequação da pauta

Destarte, considerando a readequação de pauta desta Vara redesigno 

oralidade para o dia 28/11/2018, às 15:30 horas.

Publique tal decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação 

do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória.

Ciência pessoal ao membro do Ministério Público.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 07 de junho de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 125886 Nr: 2948-84.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMGF(

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 Processo: 2948-84.2015.811.0040 Código 125886 VISTOS/MV. Trata-se 

de ação penal com derradeira apresentação da defesa prévia, estando o 

feito apto ao seu saneamento e incursão na fase eminentemente 

probatória. Destarte, não sendo o caso de absolvição sumária face não 

incidência das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 et 

seq, ambos do CPP, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 13/12/2018 às 17:00 horas. Portanto, à luz da consagração de regras 

fundamentais previstas na Constituição Federal pelo novo CPC, como a 

duração razoável do processo; do sincretismo processual, autorizado 

expressamente pelo art.3º, do Código de Processo Penal ; do princípio da 

cooperação das partes, previsto no artigo 6º, do CPC; de um tratamento 

paritário entre patronos atuantes em searas diferentes dos vários ramos 

do Direito Pátrio; e da Teoria Geral do Processo, do que dispõe o artigo 

396-A, do CPP, determino a aplicação do artigo 455, do CPC, de sorte que 

caberá ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, aplicando-se, em todo caso, as 

regras previstas nos §1º, §2º, §3º, §4º e §5º, do referido artigo. 

Publique-se tal decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação 

do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória, segundo incidência das situações dos artigos 351ss, 

353ss, 362ss ou 368ss do CPP, sendo que a marcha procedimental deste 

processo seguirá normalmente sem a presença do(a/s) acusado(a/s) 

previamente declarado revel ut artigo 367 do mesmo CPP. Cumpra-se, 

providenciando-se e expedindo-se o necessário com celeridade. 

Sorriso/MT, 06 de agosto de 2018. ANDERSON CANDIOTTO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 125886 Nr: 2948-84.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMGF(

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 
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a fim de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, acerca da audiência que se 

realizará no dia 13/12/2018, com início às 17h00min, no fórum desta 

comarca de Sorriso/MT, bem como, para ter conhecimento do inteiro teor 

da decisão de fls. 53/56: “(...) Portanto, à luz da consagração de regras 

fundamentais previstas na Constituição Federal pelo novo CPC, como a 

duração razoável do processo; do sincretismo processual, autorizado 

expressamente pelo art.3º, do Código de Processo Penal ; do princípio da 

cooperação das partes, previsto no artigo 6º, do CPC; de um tratamento 

paritário entre patronos atuantes em searas diferentes dos vários ramos 

do Direito Pátrio; e da Teoria Geral do Processo, do que dispõe o artigo 

396-A, do CPP, determino a aplicação do artigo 455, do CPC, de sorte que 

caberá ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, aplicando-se, em todo caso, as 

regras previstas nos §1º, §2º, §3º, §4º e §5º, do referido artigo (...)”.

Fabiane Nascimento

Técnica Judiciária

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 228515 Nr: 17180-22.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAIAMÃ RENT A CAR LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Fora promovido o bloqueio do valor executado nos autos, como se vê à fl. 

119.

A certidão de fl. 127 informa que, embora devidamente intimada, a parte 

executada deixou transcorrer “in albis” o prazo para se manifestar, nos 

termos do artigo 854, § 3º, do CPC.

Pois bem.

Considerando o disposto no artigo 854, § 5º, do CPC, CONVERTO o 

bloqueio de fl. 119 em penhora, sem necessidade de lavratura do termo, 

conforme documentos a seguir juntados.

Posto isso, INTIMEM-SE as partes em litígio acerca da conversão do 

bloqueio em penhora.

Em seguida, diante da conta bancária informada nos autos, a Secretaria 

de Vara, caso a conta bancária seja de titularidade do digno advogado e 

não se trate apenas de levantamento de honorários advocatícios, deverá 

certificar se (a) possui procuração “ad judicia” para receber e dar 

quitação e, na hipótese de a parte exequente ser analfabeta, se (b) a 

procuração fora lavrada por instrumento público. Atendidas tais 

exigências, EXPEÇA-SE alvará como solicitado, observando, então, o 

artigo 450, § 3º, da CNGC.

No entanto, na eventualidade de a procuração não satisfazer as 

exigências elencadas anteriormente, INTIME-SE a parte exequente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, suprir a falha, sob pena de o alvará, quanto 

ao débito principal, ser expedido em nome da própria parte.

Suprida a falha, EXPEÇA-SE alvará como solicitado, observando, então, o 

artigo 450, § 3º, da CNGC. Se o prazo transcorrer “in albis”, EXPEÇA-SE, 

no tocante ao débito principal, alvará em nome da própria parte.

Na hipótese de a conta bancária estar em nome da parte ou de se tratar 

apenas de levantamento de honorários advocatícios, EXPEÇA-SE alvará 

como solicitado, desde que se verifique que o digno advogado subscritor 

do requerimento possui procuração juntada aos autos, o que deverá ser 

devidamente certificado.

Por fim, CONCLUSOS para a extinção da execução.

INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 232960 Nr: 21874-34.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDO MIGUEL EVARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICCAL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO JORGE LIMA - 

OAB:85028

 Logo, o pleito em questão é absolutamente possível, de modo que DEFIRO 

o pedido de fls. 45/46.Dessa feita, nos termos do artigo 835, inciso I e § 

1º, do CPC, é prioritária a penhora em dinheiro, ao passo que o artigo 854 

do CPC disciplina como se fará essa penhora por meio de sistema 

eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro 

nacional.Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no 

bojo da Lei n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.De tal 

sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, fora 

procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Todavia, não restou frutífera tal diligência, como se colhe dos 

documentos em anexo.No mais, foram procedidas pesquisas, como 

requerido, nos sistemas Renajud e Anoreg (para pesquisa de imóveis), 

conforme documentos a seguir juntados, com o que se pretende outorgar 

maior celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, inciso 

LXXVIII, da CF/88. No ponto, no que se refere à pesquisa Renajud, o 

registro de alienação fiduciária impede que a penhora recaia sobre os 

veículos placas FCX-6810, HKE-0244 e JNZ-8870. Afinal, por tal garantia, 

os veículos em questão não pertence à parte executada.No mais, todos os 

veículos encontrados possuem anotação de restrição judicial, de modo 

que possuem preferência, na expropriação, para outra(s) execução(ões). 

Depois, a pesquisa Anoreg restou infrutífera. Afinal, o único imóvel 

apresentado na consulta sequer é ou foi de propriedade da 

executada.Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito para o andamento do feito.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 185562 Nr: 3204-79.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARIO ALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO ESPLANADA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGEL GARCIA PINHEIRO DA 

COSTA - OAB:OAB/MT: 20449, JERONIMO DE ABREU JUNIOR - 

OAB:OAB/CE 5.647, RAFAEL DE ALMEIDA ABREU - OAB:OAB/CE 

19.829

 Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, por conta da 

novação proveniente da aprovação e homologação do plano de 

recuperação judicial, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.Pelo 

princípio da causalidade, considerando que a inicial da execução fora 

apresentada em data posterior à distribuição da recuperação judicial da 

empresa executada, quando, em verdade, o crédito deveria, desde aquele 

momento, ter sido habilitado nos respectivos autos da recuperação 

judicial, CONDENO a parte exequente ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, que FIXO em 10% do valor da 

execução, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC, contudo, condenação 

essa suspensa por força do § 3º do art. 98 do CPC.No ponto, vale dizer 

que não se pode debitar ônus de sucumbência à parte executada, no que 

se muda pensamento anterior, na medida em que a parte exequente 

sequer deveria propor a vertente execução, mas habilitar o seu crédito na 

recuperação judicial.PROMOVA-SE a vinculação dos valores depositados 

nestes autos aos autos da Recuperação Judicial n . 

0173816-56.2015.8.06.0001 (f ls.  88-verso e 113-verso/114) , 

comunicando-se ao respectivo juízo do feito.P.I.C.Transitada em julgado a 

sentença, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 284368 Nr: 12566-03.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS MATE VERDE 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Uma vez que a parte autora somente recolheu as custas e taxa judiciária 

(fls. 260/261), INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

recolher as custas de distribuição e contadoria devidas (fl. 263), sob pena 

de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 145091 Nr: 4752-47.2012.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORIVAL ESMERIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - OAB:15904/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16807-A

 Vistos.

A parte autora, à fl. 407, requer o levantamento dos valores depositados 

em Juízo, nestes autos.

O Banco demandado, devidamente intimidado, manifestou às fls. 408/409, 

pugnando pelo levantamento dos valores depositados em seu favor, uma 

vez que o aludido valor depositado trata-se de valor incontroverso.

Pois bem.

Os depósitos constantes dos autos (fls. 391/392) se referem ao 

pagamento do valor incontroverso da dívida. Ou seja: o valor que a parte 

autora entendia como devido para pagamento do valor da dívida contraída 

com a instituição financeira.

Bem por isso, considerando que os valores depositados nos autos dizem 

respeito ao pagamento de valor incontroverso da dívida, EXPEÇA-SE 

alvará em favor do Banco demandado dos valores depositados nos autos, 

cumprindo, se for o caso, o artigo 450, § 3º, da CNGC.

Após, ENCAMINHEM-SE os autos à contadoria judicial para, no prazo de 

15 dias, promover o cálculo atualizado da dívida, observando os 

parâmetros utilizados no cálculo já homologado por este Juízo, com decote 

dos aludidos valores que serão levantados em favor da instituição 

bancária.

Com o cálculo, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, 

manifestarem, valendo o silêncio como inexistência de oposição, 

oportunidade em que a parte exequente deverá pugnar o que entender de 

direito para o andamento do feito.

Em havendo concordância expressa ou tácita, desde já, HOMOLOGO o 

cálculo judicial.

Com a homologação do cálculo e nada requerido, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 292212 Nr: 18781-92.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA REGINA KAPPES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATACADÃO S/A, BANCO CSF S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, CONCEDO a liminar pretendida para DETERMINAR a 

exclusão, por ora, por parte da demandada, do nome da parte demandante 

dos órgãos restritivos de créditos, com a suspensão da cobrança 

referente ao débito em discussão nos autos, sob pena de multa diária de 

R $  3 0 0 , 0 0  ( t r e z e n t o s  r e a i s ) ,  a t é  o  l i m i t e  d e  R $ 

38.160,00.Independentemente de ser obrigação da parte demandada a 

exclusão, OFICIEM-SE aos correlatos órgãos de restrição ao crédito para 

que efetue a imediata exclusão do nome da parte demandante de seus 

cadastros no que tange ao débito em comento, sob pena de multa diária de 

R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 38.160,00.DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 07 de fevereiro de 2019, às 15h30min, 

a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos desta 

Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio Centro.Não 

obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao talante do 

Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em mediação, sem 

prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma do artigo 334, § 

2º, do CPC.CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de 

resposta observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das 

partes quanto à realização da audiência de conciliação/mediação e 

insucesso da composição amigável, com a advertência grafada no artigo 

344 do CPC.Por oportuno, ante a palpável hipossuficiência técnica da 

parte demandante, DEFIRO o pedido de inversão do ônus probatório, na 

forma do artigo 373, § 1º, do CPC.No mais, REMETAM-SE os autos ao 

cartório distribuidor com a finalidade de retificar a capa dos autos para 

que passe a constar como valor da causa: R$ 11.260,00.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 259081 Nr: 24097-23.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA ANTONIA RIBEIRO AZAMBUJA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Angheben Guirro - 

OAB:12480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:OAB/MG 103.997, MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738, RODRIGO VENEROSO DAUR - 

OAB:102.818

 Certifico que às fls. 174/175 dos autos foi juntando informação do Instituto 

de Perícias Científicas designando data para coleta de materiais padrões 

da requerente Cleusa Antonio Ribeiro Azambuja, e início dos trabalhos 

periciais, qual seja, dia 07.11.2018 (quarta-feira), às 10 horas, na 

Secretaria da Primeira Vara Cível de Tangará da Serra, Em atendimento ao 

Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa, a fim de cientificar os advogados das partes da 

presente designação, bem como ao setor de expedição de documentos 

para intimação pessoal da requerente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 214600 Nr: 5654-58.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - SICREDI 

OESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058/MT

 Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o 

cumprimento pela parte executada da obrigação, nos termos do art. 924, 

inciso II, e art. 925, ambos do CPC.Custas como acordado.P.I.C.Por outro 

lado, SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER e OUTROS, como se vê às fls. 

274/275, pretendem a execução de 33% do valor pago com custas e 

despesas processuais.Dessa feita, na forma do artigo 523 do CPC, 

INTIME-SE a parte executada (Banco Cooperativo Sicredi S/A – Sicredi 

Oeste/MT), pelo digno advogado, para, no prazo de 15 dias, pagar o 

débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de incidência de multa 

de 10% e de honorários advocatícios também de 10%.A parte executada 

deverá ser alertada que, na forma do artigo 525 do CPC, transcorrido o 

prazo previsto no artigo 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se 

o prazo de 15 dias para que, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.Após, se 

transcorrer “in albis” o prazo para pagamento espontâneo, INTIME-SE a 

parte exequente para atualização da dívida, com a inclusão dos 

honorários advocatícios anteriormente fixados, assim como da multa, se 

ainda não incluída no cálculo, oportunidade em que poderá requerer 

diretamente à Secretaria de Vara a expedição de certidão para fins e nos 
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moldes do artigo 517, que servirá também para o objetivo previsto no 

artigo 782, § 3º, ambos do CPC.Na hipótese de depósito da quantia 

executada, a Secretaria de Vara deverá certificar se há conta bancária já 

informada pela parte exequente para a transferência.Se não houver, 

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, indicar conta 

bancária para a transferência, oportunidade em que deverá esclarecer se 

o valor depositado quita integralmente a dívida ou há saldo remanescente 

e qual seria, valendo o silêncio como inexistência de 

remanescente.Independentemente das providências anteriores, 

REMETAM-SE os autos ao cartório distribuidor, com a finalidade de retificar 

a autuação e distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar como 

cumprimento de sentença.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 8030 Nr: 481-49.1999.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO BERNARDES VIEIRA, CLAÚDIO 

SAKIAMA DE MARCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAGMAR JULIANA BERNARDI 

JACOB - OAB:4864-B, DAGOBERTO MARIANO BERNARDI - 

OAB:5052/MT, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, JOSEMAR 

CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, JULIANO HIGINO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:4045/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 144, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para, no prazo de quinze dias, 

manifestarem acerca dos cálculos apresentados pelo Contador Judicial às 

fls. 146/159, valendo o silêncio como concordância, oportunidade em que 

deverão, ainda, pugnarem o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 158112 Nr: 6708-64.2013.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS 

BALBOENA LTDA - ME, JOSÉ BALBOENA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o pagamento espontâneo apresentado pela petição e 

documentos de fls. 153/155, EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos 

valores depositados em Juízo, observando-se a conta bancária indicada 

pela Defensoria Pública Estadual à fl. 158, cumprindo, se for o caso, o 

artigo 450, § 3º, da CNGC.

Após, com o levantamento do valor depositado, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 174231 Nr: 16083-55.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO SILVESTRE NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6.848-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLLA CHRISTINE C. F. B. 

CARVALHO - OAB:OAB/MT: 8852, LINDOLFO ALVES DA COSTA - 

OAB:4366/MT

 Vistos.

Não obstante o pleito de fls. 55/55-verso, a verdade é que o vertente feito 

encontra-se aguardando a sucessão "causa mortis" do executado, como 

faz ver o ato judicial de fl. 49.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 30 dias, promover a 

sucessão "causa mortis", como já determinado à fl. 49, sob pena de 

extinção anômala.

INTIME-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 13429 Nr: 2449-80.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON JOSE RITZMANN, ALTAMIRO RICARDO 

DA SILVA JUNIOR, MIGUEL CARLOS RODRIGUES DE AGUIAR, MARIA 

BEATRIZ DE AGUIAR, ANA CRISTINA BANNACH DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 Vistos.

A carta precatória expedida por força do ato judicial de fls. 323/323-verso, 

com a finalidade de promover a avaliação, depósito e demais atos de 

execução, no que se referem aos imóveis matriculados sob n. 267, n. 275, 

n. 272, n. 263 e n. 276, fora devolvida às fls. 371/374, ante a dificuldade 

de localização dos aludidos imóveis.

Dessa feita, considerando o pleito de fl. 381, INTIME-SE o executado para, 

no prazo de 15 dias, informar a exata localização dos imóveis 

matriculados sob n. 267 e n. 276.

Caso o executado se mantenha inerte, INTIME-SE a parte exequente para, 

no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito.

Com a indicação da localização dos imóveis matriculados sob n. 267 e n. 

276 pelo executado, DEPREQUE-SE, nos termos do ato judicial de fls. 

323/323-verso, a avaliação, depósito e demais atos de execução dos 

imóveis penhorados, juntamente com cópia dos documentos de fls. 

381-verso/418-verso, além das informações apresentadas pelo 

executado.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 289062 Nr: 16286-75.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA CAVALCANTE LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RAFAEL SOARES MARTINAZZO ingressou com a presente demanda em 

face de CONSTRUTORA CAVALCANTE LTDA. ME, ambos qualificados 

nos autos.

Entre um ato e outro, as partes entabularam acordo, pugnando pela sua 

homologação (fls. 41/42).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram às fls. 41/42, não restando 

alternativa senão a homologação do acordo, com fulcro no art. 840 do 

Código Civil.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado às fls. 41/42, para que 

surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão porque SUSPENDO o feito 

até o integral cumprimento do acordo.

Custas e honorários conforme acordado.

Transcorrido o prazo previsto para o pagamento da dívida (15/10/2019 - 

item “04”), INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, informarem se 

houve o cumprimento do acordo, valendo-se o silêncio como quitação.

 Após, com a informação da quitação, expressa ou tácita, PROMOVA-SE a 

baixa da negativação.

Por fim, CONCLUSOS.

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 286393 Nr: 14210-78.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOP TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES 

LTDA – EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 istos.

A procuração “ad judicia” outorgada pela parte exequente, como se vê à 

fl. 14, autoriza a celebração de acordos em ações cíveis limitados a R$ 

5.000,00 (cinco mil reais).

Como no acordo de fls. 38/39-verso transige-se sobre valor muito superior 

e é assinado apenas pelo digno advogado, tal vício deve ser suprido.

 Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntar procuração “ad judicia” com poderes para transigir sem o limite 

visualizado à fl. 14.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 289387 Nr: 16523-12.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO JACOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATURA COSMÉTICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT, MARA PATRICIA MAZIERO 

MARTINAZZO - OAB:23339/MT

 Vistos.

RICARDO JACOB ingressou com o presente demanda em face de 

NATURA COSMÉTICOS S/A, qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes noticiaram a composição amigável da lide, 

pugnando pela homologação do acordo e pela extinção do feito (fl. 37).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram à fl. 37, não restando alternativa 

senão a homologação do acordo, com fulcro no art. 840 do Código Civil.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado à fl. 37, para que 

surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão porque SUSPENDO o feito 

até o integral cumprimento do acordo.

Transcorrido o prazo previsto para o pagamento da dívida (03/12/2018 - 

fl.37), INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, informarem se 

houve o cumprimento do acordo, valendo-se o silêncio como quitação.

 Após, com a informação da quitação, expressa ou tácita, CONCLUSOS.

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 292862 Nr: 19300-67.2018.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIANE CRISTINA CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANDRE FELIPE CORDEIRO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON SOARES FERRO - 

OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

OFICIE-SE ao INSS para, no prazo de 15 dias, informar se o falecido 

deixou dependentes habilitados.

OFICIE-SE à Caixa Econômica Federal e ao Banco Bradesco S/A para que, 

no prazo de 15 dias, informe se há conta bancária ou qualquer outra 

aplicação financeira em nome do falecido, inclusive, PIS/PASEP.

INTIMEM-SE, por edital, eventuais interessados, na forma do artigo 721 do 

CPC.

CERTIFIQUE acerca de inventário judicial em nome do falecido.

OFICIE-SE à Serventia Extrajudicial para que, no prazo de 15 dias, informe 

acerca da existência de inventário extrajudicial em nome do falecido.

No mais, considerando que, diante da alegada inexistência de prole, os 

genitores, por direito próprio, herdam em partes iguais, conforme 

interpretação do artigo 1.836 do Código Civil, sendo certo que a certidão 

de óbito de fl. 14 indica ascendência paterna, sem qualquer documento 

relatando pré-morte do genitor, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 

15 dias, incluir o genitor ou pugnar o que entender de direito.

Cumpridos os atos anteriores, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 

15 dias, manifestar sobre as respostas apresentadas.

 Por fim, AO MPE.

CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência econômica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 260889 Nr: 25513-26.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMPRE BELLA LINGERIE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUDICEIA DE CASTRO CASSIMIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN PRISCILA ROCHA - 

OAB:22823/0, Maria Aparecida dos Santos Cozer - OAB:OAB/MT 

23743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, vê-se que a primeira correspondência 

encaminhada ao endereço de item “f” de fl. 51-verso, qual seja: Av. 

Surubim, n. 1029, Bairro: Centro, Sapezal/MT, CEP 78.365-000, retornou 

com a informação “ausente” (fl. 65), enquanto que a segunda 

correspondência retornou com a informação “endereço insuficiente” (fl. 

73).

Logo, para que não restem dúvidas quanto ao cumprimento da diligência 

no referido endereço, uma vez que as informações são contraditórias, 

PROMOVA-SE, novamente, a citação da demandada no endereço de item 

“f” de fl. 51-verso, qual seja: Av. Surubim, n. 1029, Bairro: Centro, 

Sapezal/MT, CEP 78.365-000.

Caso a diligência reste inexitosa, desde já DEFIRO o pedido de citação por 

edital (fls.83/84).

Assim, nessa hipótese, CITE-SE por edital, sendo que, desde já, NOMEIO 

curadora especial a digna Defensoria Pública, que deverá ser 

oportunamente INTIMADA para apresentar defesa.

Após a citação editalícia e intimação da DPE, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito para o 

andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 138003 Nr: 8387-70.2011.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO GONÇALVES LACERDA DE GOUVEIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO UMBERTO SIMONETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT, MARIA ANGÉLICA DE AZEVEDO SOUZA 

SOUTO - OAB:10056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT, Gilson Teixeira Campos - OAB:7591-B/MT, 

THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/MT

 Vistos.

LAVRE-SE o termo de penhora do imóvel indicado à fl. 230, como 

requerido às fls. 228/229, nos termos do artigo 845, § 1º, do CPC, 

INTIMANDO-SE as partes, com o que a parte executada será nomeada 

depositária fiel do bem.

PROMOVA-SE a Secretaria de Vara as comunicações indicadas nos 

artigos 804 e 889, inciso V, ambos do CPC, além daquela mencionada no 

artigo 842 do CPC.

Por conduto do artigo 844 do CPC, é de responsabilidade da parte 

exequente a averbação da penhora no ofício imobiliário, EXPEDINDO-SE a 

respectiva certidão.

 Com a lavratura do termo de penhora, DEPREQUE-SE a avaliação, 
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depósito e demais atos de execução até ultimar a expropriação dos bens 

indicados, uma vez que o aludido imóvel está situado no Município e 

Comarca de Erechim/RS.

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 233637 Nr: 22423-44.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR FERNANDES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/PR: 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Posto isso, ante a remissão da dívida, NÃO ACOLHO a pretensão 

deduzida na exordial e JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte 

autora.JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito, na forma do art. 

487, inciso I, do CPC.CONDENO a parte autora ao pagamento das 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados 

estes em 10% do valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do 

CPC.Por fim, o pleito de suspensão do trâmite processual, como formulado 

às fls. 120/120-verso, soçobra diante do conteúdo da vertente 

sentença.P.I.C.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 220720 Nr: 10670-90.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDINA RODRIGUES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, razão porque 

CONDENO a parte demandada ao pagamento do valor constante da 

exordial, devidamente atualizado com os encargos pactuados no contrato 

até a data do ajuizamento do feito, sendo que, a partir daí, deverá incidir 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo 

INPC a contar do ajuizamento da demanda. CONDENO a parte demandada, 

ainda, ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios, 

arbitrados estes em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 

2º do art. 85 do CPC, contudo, condenação essa suspensa, por força do 

§ 3º do art. 98 do CPC, uma vez que DEFIRO a gratuidade da justiça à 

parte demandada, conforme requerido à fl. 89.Por fim, DECLARO EXTINTO 

o feito com resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 do 

CPC.P.I.C.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixa de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 20273 Nr: 3587-14.2002.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA VALE DO 

SEPOTUBA LTDA COOMIVALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO BARBOSA LIMA, EPFANIA LEITE 

ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR MOLOSSI - OAB:OAB/RS 

32.161, Vinicius Dall Comune Hunhoff - OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT

 Certifico e dou fé que diante do pedido de desarquivamento de fls. retro e 

com o pagamento da respectiva taxa, nos termos da legislação vigente e 

do Provimento nº 56/2007-CGJ, encaminho os autos ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte interessada para requerer o que lhe é de 

direito, ressalvando que em caso de inércia, no prazo de quinze dias os 

autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 292046 Nr: 18653-72.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIKA SANTOS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA, EMERSON ROBESON FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Shioji Tiuman - 

OAB:21461/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a petição inicial.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 07 de fevereiro de 2019, às 

13h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio 

Centro.

Não obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao 

talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em 

mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma 

do artigo 334, § 2º, do CPC.

CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de resposta 

observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das partes quanto 

à realização da audiência de conciliação/mediação e insucesso da 

composição amigável, com a advertência grafada no artigo 344 do CPC.

 CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 215502 Nr: 6429-73.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMY DE SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do § 8º do art. 702 do Código de Processo 

Civil, REJEITO os embargos monitórios manejados pela parte demandada, 

razão porque ACOLHO integralmente a pretensão deduzida na inicial e 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, 

CONSTITUINDO, de pleno direito, o título executivo judicial, nos termos 

constantes da inicial, com a incidência dos encargos contratados até o 

ajuizamento da ação, após o que, incidirá correção monetária pelo INPC a 

partir do ajuizamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação.CONDENO a parte demandada ao pagamento de custas, das 

despesas processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% sobre 

o valor atualizado da dívida, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, 

contudo, condenação essa suspensa, na forma do § 3º do art. 98 do CPC, 

uma vez que DEFIRO a gratuidade da justiça à parte demandada, como 

requerido à fl. 92.CONVERTA-SE o mandado inicial em mandado executivo 

judicial.Por oportuno, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito 

nos termos do inciso I do art. 487 do CPC.P.I.C.Após transitada em julgado 

a sentença, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 264452 Nr: 28026-64.2017.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA DA SILVA ZANGRANDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSINO RAMOS NOGUEIRA, 

ESPOLIO DE GESULINA RAMOS NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 
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TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não havendo qualquer questão prejudicial a ser apreciada ou 

irregularidade a ser expurgada, DOU POR SANEADO O PROCESSO, 

passando à organização de sua instrução.

 A par disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código de Processo 

Civil, FIXO as seguintes questões fáticas e jurídicas: 1-) a existência de 

coisa hábil ou suscetível de usucapião; 2) a posse “ad usucapionem” e 3) 

o decurso de tempo.

Nesse passo, DEFIRO a prova oral e o depoimento pessoal das partes.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de novembro 

de 2018, às 14h00min, sendo que as partes deverão apresentar o rol de 

testemunhas no prazo de 15 dias, na forma do § 4º do art. 357 do CPC, 

bem como providenciar a sua respectiva intimação, conforme determina o 

art. 455 do CPC.

Na intimação das partes para prestarem depoimento pessoal constará a 

advertência da pena de confissão, consoante estabelece o § 1º do art. 

385 do CPC.

Até a data da audiência, o Sr. Oficial de Justiça deverá elaborar auto de 

constatação sobre o imóvel em litígio, onde relatará a situação do imóvel e, 

em contato com os vizinhos, a natureza da posse exercida pela parte 

autora (se mansa e pacífica, inclusive, o tempo dessa posse).

Não consta dos autos a manifestação do Município de Tangará da Serra. 

Logo, RENOVE-SE a carta de intimação de fl. 47, consignando o prazo de 

05 dias para manifestação, valendo silêncio como inexistência de 

interesse.

Sem prejuízo das determinações anteriores, AO MPE.

INTIMEM-SE. CIÊNCIA à DPE.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 285320 Nr: 13332-56.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO FERREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO NACIONAL MASSEY FERGUSON 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO CARDOSO 

RODRIGUES - OAB:11393-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO SAAD - 

OAB:24956/SP, JOÃO MARCELO GUERRA SAAD - OAB:OAB SP 

234-665, WILLIAM BEHLING PEREIRA DA LUZ - OAB:207648

 Vistos.

O despacho de fl. 24 determinou a intimação da parte embargante para 

indicar a profissão do autor e o endereço eletrônico do embargado. No 

entanto, a petição de fl. 26 passa ao largo de qualquer 

indicação/justificativa no que se refere ao endereço eletrônico da parte 

embargada.

Dessa feita, INTIME-SE derradeiramente a parte embargante para, no 

prazo de 15 dias, indicar o endereço eletrônico do embargado, na forma 

do artigo 319, inciso II, do CPC, sob pena de extinção, conforme preceitua 

o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 186076 Nr: 3616-10.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZEQUIEL COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS BROCKER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MONTEIRO DA 

SILVA - OAB:6740, JACKSON MARIO DE SOUZA - OAB:4635, 

LEONARDO DANIEL LOWE - OAB:OAB/MT6905-E, LUIS GUSTAVO 

BANZI TONUCCI - OAB:OAB/MT 19.000, ROSELY AMARAL DE SOUZA - 

OAB:11864/MT

 Vistos.

DEFIRO o pleito de fl. 174, razão por que SUSPENDO a tramitação do 

presente feito pelo prazo de 06 (seis) meses.

Escoado o prazo de suspensão do feito, INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 221464 Nr: 11255-45.2016.811.0055

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALE FORMOSO DISTRIBUIÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. M. SUBRINHO EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINALDO SOCORRO DA SILVA - 

OAB:8186-B, JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - OAB:MT/10455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PERON - OAB:3060

 Dessa feita, INDEFIRO o pleito de fls. 96/97.Logo, LAVRE-SE o termo de 

penhora do imóvel indicado no item “I” de fl. 100, nos termos do artigo 845, 

§ 1º, do CPC, INTIMANDO-SE as partes, com o que a parte executada será 

nomeada depositária fiel do bem.Por conduto do artigo 844 do CPC, é de 

responsabilidade da parte exequente a averbação da penhora no ofício 

imobiliário, EXPEDINDO-SE a respectiva certidão.Com a lavratura do termo 

de penhora, EXPEÇA-SE mandado de avaliação.Após, INTIMEM-SE as 

partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem acerca da avaliação, 

valendo o silêncio como concordância, oportunidade em que a parte 

exequente deverá indicar a forma de expropriação, apresentar a 

atualização da dívida, bem como indicar, se for o caso, leiloeiro público, na 

forma do artigo 883 do CPC.Após, INTIME-SE a parte executada para 

manifestar no prazo de 15 dias sobre o cálculo, valendo o silêncio como 

concordância.Em havendo concordância expressa ou tácita, desde já, 

HOMOLOGO a avaliação e o cálculo.PROMOVA-SE a Secretaria de Vara 

as comunicações indicadas nos artigos 804 e 889, § 5º, ambos do CPC, 

além daquela mencionada no artigo 842 do CPC, se for o caso.INTIMEM-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 287063 Nr: 14821-31.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADVOCACIA BRIDI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a inicial.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 07 de fevereiro de 2019, às 

15h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio 

Centro.

Não obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao 

talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em 

mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma 

do artigo 334, § 2º, do CPC.

CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de resposta 

observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das partes quanto 

à realização da audiência de conciliação/mediação e insucesso da 

composição amigável, com a advertência grafada no artigo 344 do CPC.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 110836 Nr: 1092-50.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO OESTE DE MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAMIR JOSE PADILHA, ELIANE APARECIDA 

DE SOUZA, PLÍNIO PERIOLO PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, FERNANDO CEZAR SANTOS REIS - 

OAB:22096/O, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007-CGJ e à r. decisão de fls. 

216/216-verso, impulsiono os presentes autos por certidão ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte autora para 

que compareçam nesta Secretaria e retirem a carta precatória a ser 

distribuída na comarca de Várzea Grande, devendo, na ocasião, 

apresentar cópia das guias de distribuição devidamente recolhidas, no 

prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 115834 Nr: 5911-30.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS CRESTANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMADO PAULO DAL CASTEL, MERI REGINA 

GORETTI DAL CASTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO OLIVEIRA MACHADO 

- OAB:9012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 Vistos.LAVRE-SE o termo de penhora do imóvel indicado às fls. 384/302, 

nos termos do artigo 845, § 1º, do CPC, no que tange à cota-parte dos 

executados, ou seja: 37,5 hectares, uma vez que os executados são 

proprietários apenas da citada porção, bem como que se trata de imóvel 

divisível, INTIMANDO-SE as partes, com o que a parte executada será 

nomeada depositária fiel do bem.Vale dizer que o artigo 843, § 1º, do CPC, 

ao tratar de imóvel indivisível, deixa expressamente consignado a 

preferência do cônjuge ou do coproprietário, tal qual que a sua cota-parte 

recairá sobre o produto da alienação. Dessa feita, em interpretação a 

contrário senso, por lógica, quando se tratar de bem divisível, a própria 

penhora já resguardará a porção que pertencer a terceiros.De tal sorte, 

no vertente caso, em que se discute a penhora de bem divisível, onde a 

alienação poderá recair apenas sobre a parte pertencente ao executado, 

não se vê razão na penhora recair sobre a totalidade do bem para, então, 

somente após a sua alienação, resguardar o direito, como no vertente 

caso, dos coproprietários.Nesse sentido:(...)Com a lavratura do termo de 

penhora, EXPEÇA-SE mandado de avaliação.Após, INTIMEM-SE as partes 

para, no prazo de 15 dias, manifestarem acerca da avaliação, valendo o 

silêncio como concordância, oportunidade em que a parte exequente 

deverá indicar a forma de expropriação, apresentar a atualização da 

dívida, bem como indicar, se for o caso, leiloeiro público, na forma do 

artigo 883 do CPC.Após, INTIME-SE a parte executada para manifestar no 

prazo de 15 dias sobre o cálculo, valendo o silêncio como 

concordância.Em havendo concordância expressa ou tácita, desde já, 

HOMOLOGO a avaliação e o cálculo.Vale dizer que, diante do pleito 

expresso de fls. 279/282, MANTENHO a penhora do imóvel de fl. 

112.INTIMEM-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 257037 Nr: 22313-11.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACIONAL MASSEY FERGUSON LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unilog Transportes Ltda, GONÇALO FERREIRA 

DE ALMEIDA, LINDOMAR JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO SAAD - 

OAB:24956/SP, JOÃO MARCELO GUERRA SAAD - OAB:OAB SP 

234-665, WILLIAM BEHLING PEREIRA DA LUZ - OAB:207648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora em dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Com efeito, restou parcialmente frutífera tal diligência.

Dessa feita, INTIME-SE a parte executada por meio do seu digno advogado 

ou, não o tendo, pessoalmente acerca do bloqueio, a partir do que terá 

início o prazo de 05 dias para comprovar que: (a) as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis ou (b) ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, na forma do artigo 854, § 3º, do CPC.

Não apresentada manifestação da parte executada nos moldes do aludido 

artigo 854, § 3º, do CPC, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

sem necessidade de lavratura de termo, conforme determina o artigo 854, 

§ 5º, do CPC.

Assim sendo, em havendo manifestação pela parte executada, INTIME-SE 

a parte exequente para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de 

acordo com os artigos 9º e 10 do CPC.

Por fim, seja para enfrentar a irresignação da parte executada, seja para 

determinar à instituição financeira a transferência do montante 

indisponível, CONCLUSOS os autos.

 Sem prejuízo das determinações anteriores, INTIME-SE a parte exequente 

para, no prazo de 15 dias, apresentar o endereço atualizado dos 

executados Lindomar José dos Santos e Unilog Transportes Ltda., 

pugnando o que entender de direito para o andamento do feito.

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 287037 Nr: 14794-48.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO BIZELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNF-CONSORCIO NACIONAL LTDA - 

CONSORCIO NACIONAL FORD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, INDEFIRO a tutela provisória requerida, haja vista a 

inexistência de “periculum in mora”. DESIGNO audiência de conciliação 

para o dia 07 de fevereiro de 2019, às 13h30min, a ser realizada no 

Centro Judiciário de Soluções de Conflitos desta Comarca, conforme pauta 

previamente formulada pelo próprio Centro.Não obstante inicialmente 

agendada audiência de conciliação, fica ao talante do Centro Judiciário de 

Soluções de Conflitos convertê-la em mediação, sem prejuízo da 

realização de mais de uma sessão, na forma do artigo 334, § 2º, do 

CPC.CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de resposta 

observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das partes quanto 

à realização da audiência de conciliação/mediação e insucesso da 

composição amigável, com a advertência grafada no artigo 344 do CPC. 

Por oportuno, ante a palpável hipossuficiência técnica da parte autora, 

DEFIRO o pedido de inversão do ônus probatório, na forma do artigo 373, § 

1º, do CPC.No mais, considerando que a parte autora é maior de 60 

(sessenta) anos, DETERMINO a priorização do trâmite deste feito em 

relação aos demais, nos moldes do artigo 71 da Lei n. 10.741/2003 

(Estatuto do Idoso), DEVENDO, outrossim, ser anotada, em letras 

garrafais, tanto na capa dos autos como no registro, a expressão 

“PRIORIDADE NO TRÂMITE POR SE TRATAR DE IDOSO”.PROMOVA-SE a 

retificação da distribuição e autuação para passar a constar: “com 

custas”.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 265540 Nr: 28856-30.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO VASSAN MATTOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a informação de que o demandado Paulo Sérgio Vassan 

Mattoso encontra-se preso na Penitenciária Osvaldo Cruz, na Comarca de 

Osvaldo Cruz no Estado de São Paulo (fl. 28/28-verso e 33-verso), 

NOMEIO a Defensoria Pública do Estado para atuar no feito como sua 

curadora especial, na forma do artigo 72, inciso II, do CPC.

Logo, ENCAMINHEM-SE os autos à DPE para apresentação de defesa no 

prazo legal.

Após, INTIME-SE a parte autora para réplica.
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ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 291732 Nr: 18402-54.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFIISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO - 

UNICRED MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO EDUARDO SANCHES ROSA 

RODRIGUES MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:9247/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de busca e apreensão, fundado a partir de contrato 

garantido por alienação fiduciária, pelo qual o requerente, COOPERATIVA 

DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E 

EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO, pretende 

alcançar o bem que se encontra em posse da parte requerida PAULO 

EDUARDO SANCHES ROSA RODRIGUES MELLO, em decorrência da 

cédula de crédito bancário indicado às fls. 08/11.

Como é reconhecido no artigo 3º, caput, do Decreto-Lei n. 911/69, a 

medida liminar necessita apenas da comprovação da mora ou da 

inadimplência, o que se verificará por “carta registrada com aviso de 

recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso 

seja a do próprio destinatário”.

 No caso judicializado, a mora da parte requerida ficou devidamente 

comprovada pelo instrumento de protesto de fl. 22. Assim, atendendo ao 

disposto no artigo 2º, § 2º, do Decreto-lei n. 911/69.

Portanto, uma vez que foram observados os requisitos legais, DEFIRO a 

liminar de busca e apreensão, consoante o Decreto-lei n. 911/69 e 

DETERMINO:

I) O devedor fiduciante poderá, no prazo de 05 (cinco) dias do 

cumprimento da liminar, depositar a integralidade da dívida, conforme o 

cálculo apresentado pelos credores, recebendo o bem livre de ônus.

 II) Caso assim não proceda, a propriedade e a posse do bem se 

consolidará no patrimônio dos credores fiduciários.

III) Também do cumprimento da liminar contará o prazo de 15 (quinze) dias 

para responder à demanda, sob pena de revelia, que poderá ser utilizado 

para discutir o valor do débito pago, ainda que a devedora já tenha 

depositado a integralidade da dívida.

IV) Após a apreensão, o veículo será depositado em mãos da parte autora 

ou de quem ela indicar.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 290992 Nr: 17822-24.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTOSEG S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEICIANE MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO OLIVEIRA DUTRA - 

OAB:183577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, INTIME-SE o Banco demandante para que, no prazo de 15 

dias, (a) recolher as custas de distribuição e contadoria (fl. 24), (b) indicar 

o seu endereço eletrônico, nos termos do artigo 319, inciso II, do CPC, e, 

ainda, (c) comprovar a mora do devedor, mormente pelo protesto por 

edital, pois a sua falta conduz à ausência de um pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos 

exatos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, sob pena de 

extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 293329 Nr: 19605-51.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO JOSE ALVES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de busca e apreensão, fundado a partir de contrato 

garantido por alienação fiduciária, pelo qual o requerente, ITAÚ SEGUROS 

S/A, pretende alcançar o bem que se encontra em posse da parte 

requerida REGINALDO JOSÉ ALVES LOPES, em decorrência do contrato 

indicado às fls. 13-verso/14.

 Como é reconhecido no artigo 3º, caput, do Decreto-Lei n. 911/69, a 

medida liminar necessita apenas da comprovação da mora ou da 

inadimplência, o que se verificará por “carta registrada com aviso de 

recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso 

seja a do próprio destinatário”.

 No caso judicializado, a mora da parte requerida ficou devidamente 

comprovada pela notificação extrajudicial de fls. 18/18-verso. Assim, 

atendendo ao disposto no artigo 2º, § 2º, do Decreto-lei n. 911/69.

Portanto, uma vez que foram observados os requisitos legais, DEFIRO a 

liminar de busca e apreensão, consoante o Decreto-lei n. 911/69 e 

DETERMINO:

I) O devedor fiduciante poderá, no prazo de 05 (cinco) dias do 

cumprimento da liminar, depositar a integralidade da dívida, conforme o 

cálculo apresentado pelos credores, recebendo o bem livre de ônus.

 II) Caso assim não proceda, a propriedade e a posse do bem se 

consolidará no patrimônio dos credores fiduciários.

III) Também do cumprimento da liminar contará o prazo de 15 (quinze) dias 

para responder à demanda, sob pena de revelia, que poderá ser utilizado 

para discutir o valor do débito pago, ainda que a devedora já tenha 

depositado a integralidade da dívida.

IV) Após a apreensão, o veículo será depositado em mãos da parte autora 

ou de quem ela indicar.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 220781 Nr: 10736-70.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFRANIO DE SOUZA COSTA ME, AFRANIO DE 

SOUZA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 104 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 287701 Nr: 15365-19.2018.811.0055

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO GODOY MAGALHÃES 

- OAB:234.123/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:6218-MT, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A 

OAB/MT, ROSANE SANTOS DA SILVA - OAB:17087/O, SILVIA BEATRIZ 

LOURENÇO DOS SANTOS - OAB:10.819, TATIANA SEMENÇATO 

FRANÇA - OAB:22.153
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 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 51, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar o Administrador Judicial para emitir parecer, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 285346 Nr: 13335-11.2018.811.0055

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738, WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257198/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:6218-MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 97, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar o advogado da devedora para manifestar, no prazo de cinco dias, 

acerca da presente impugnação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 285175 Nr: 13217-35.2018.811.0055

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:39274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:6218-MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 88, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar o advogado da devedora para manifestar, no prazo de cinco dias, 

acerca da presente impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 141051 Nr: 375-33.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOCERTO TRANSPORTES LTDA, WGUINEY 

FERNANDO DA SILVA, NEUSA MARIA PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT20495/A, FABIULA MÜLLER KOENIG - OAB:MT 

22165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, GUSTAVO 

RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A, LUIZ CARLOS 

ICETY ANTUNES - OAB:18.032-A, RAFAEL FURTADO AYRES - 

OAB:17380/DF, WÁLLACE ELLER MIRANDA - OAB:OAB/DF 52.753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a devolução da carta precatória da comarca de Rosario Oeste sem 

cumprimento, em razão do não recolhimento da diligência do Oficial de 

Justiça, e em atendimento ao Provimento nº 056/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria de imprensa 

para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de quinze dias, 

pugnando o que de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 51686 Nr: 1633-88.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADIO TANGARA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ KRAWIEC PREARO - 

OAB:10468, CARLOS ROMANINI BERNARDO - OAB:9498, DANIELA 

FRANÇA RAMOS - OAB:7821/MT, JULIANO TANNUS - OAB:6600, LUIZ 

AUGUSTO PINHEIRO DE LACERDA - OAB:10292, LUIZ FELIPE 

D´ORNELLAS - OAB:5601-E, MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

OAB:9566, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993/MT, RENAN CESCO DE 

CAMPOS - OAB:8172, Valéria Castilho Munhoz - OAB:OAB/MT 5.956, 

VANESSA TAVARES DOS SANTOS - OAB:9090 E 9455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE LAMMEL KRUG - 

OAB:14.259-B, Rayane de Brito Correa Fortunato - OAB:22274-O/MT, 

Vinicius Dall Comune Hunhoff - OAB:10453/O

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 555, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte autora para manifestarem, no prazo de 

quinze dias, acerca da petição de fls. 560/601, pugnando o que de direito 

para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 194472 Nr: 10493-63.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO GOMES, ABADIA SOARES GOMES, MARILDA 

GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUSSIVEL ANDERSON SOUZA SANTOS, 

ZORAIDE MASSON, MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:OAB/MT 

15.013-A, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - OAB:16.261 - MT, 

WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte requerida da prova de vida juntada aos autos às fls. 550/551.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 164708 Nr: 2823-08.2014.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE APARECIDA OLIVEIRA ME, 

SOLANGE APARECIDA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007-CGJ e à r. decisão de fls. 127, 

diante da certidão negativa à fl. 148, impulsiono os presentes autos por 

certidão ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para que compareçam nesta Secretaria e retirem as cartas 

precatórias de fls. 139/140 a serem distribuídas nas comarcas de Cáceres 

e Várzea Grande, devendo, na ocasião, apresentar cópia das guias de 

distribuição devidamente recolhidas, no prazo de cinco dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4413 Nr: 3505-12.2004.811.0055

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: TECNOESTE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, 

WILKER CHRISTI CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. R. H. REPRESENTAÇÃO ENGENHARIA IND. E 

COM. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, REINALDO CELSO BIGNARDI - OAB:3561-A/MT, WILKER 

CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

ALENCAR CAMPOS - OAB:4123/MT, Geraldo de Oliveira Filho - 
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OAB:3626-A/MT

 EDITAL DE ENCERRAMENTO DE FALÊNCIA

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TECNOESTE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ: 03795465000174, Inscrição Estadual: 

28.090.717-6, atualmente em local incerto e não sabido L. R. H. 

REPRESENTAÇÃO ENGENHARIA IND. E COM. LTDA, CNPJ: 

00709554000162, Inscrição Estadual: 13163389-9, atualmente em local 

incerto e não sabido WILKER CHRISTI CORREA, Cpf: 91323410163, 

brasileiro(a), solteiro(a), advogado, atualmente em local incerto e não 

sabido atualmente em local incerto e não sabido atualmente em local 

incerto e não sabido atualmente em local incerto e não sabido atualmente 

em local incerto e não sabido atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CIENTIFICAR CREDORES E INTERESSADOS, nos termos do 

Art. 99, parágrafo único da Lei n. 11.101/2005, do encerramento do 

presente processo falimentar relativo à empresa, acima qualificada, 

consoante sentença proferida nos autos e a seguir transcrita.

Despacho/Decisão: Vistos. Pela manifestação de fls. 498/505, o 

Administrador Judicial apresenta a lista de credores, pleiteando que a 

publicação e demais despesas processuais sejam custeadas pelo Estado, 

sob o fundamento de que não há qualquer recurso financeiro disponível 

oriundo da Massa Falida. Assinala, ainda, que a postura do sócio Luiz 

Roberto foi preponderante para o endividamento, bem como omitiu a 

escrituração contábil e manteve inadimplente com o fisco, onerando a 

cada dia a empresa. No entanto, assevera que, segundo a responsável 

pelo loteamento, os lotes jamais foram quitados pela Falida. Requer, então, 

que a empresa LCT Rio Preto Empreendimentos Imobiliários Ltda. seja 

intimada para apresentação do contrato e esclarecimento sobre a 

propriedade dos referidos lotes, sendo que, se confirmada a propriedade, 

requer a responsabilização pessoal do sócio Luiz Roberto Henrique 

Marques. Porém, se confirmadas as informações de falta de pagamento, 

segundo expõe, restaria frustrada a arrecadação. A lista de credores é 

vista às fls. 506/507.A matrícula dos imóveis está juntada às fls. 

508/516.Edital de intimação dos credores confeccionado, conforme se vê 

às fls. 520/521.Certidão de afixação do edital no átrio do Fórum (fl. 

522).Por fim, o Administrador Judicial apresentou orçamento para 

publicação do edital contendo a lista de credores (fls. 523/524).Pois 

bem.No tocante às despesas para a publicação da lista de credores, 

conforme se colhe do item IV de fl. 496-verso, a ferro e fogo, o Estado, 

como a Massa Falida não dispõe de recursos, deveria custear o que for 

necessário para o andamento do feito. No entanto, quando se fala em 

custear, se pretende dizer que o Estado cumprirá todas as diligências sem 

prévio depósito, mesmo porque não dispõe de recursos para efetivamente 

pagar essa ou aquela diligência.No vertente caso, pelo que se vê nos 

autos, não se depara com recurso financeiro para custear a publicação 

no Diário Oficial do Estado. Tal insuficiência deve ser suprida pelo Estado, 

no seu sentido lato. Não teria sentido a não-publicação da lista de 

credores no Diário Oficial por conta da ausência de recurso, mesmo 

porque envolve interesses de terceiros que podem, nas mais das vezes, 

sequer tomar conhecimento, caso não cumprida a aludida diligência. Ou 

seja: há interesse social que não se limita aos atuais protagonistas da 

vertente demanda.Muito embora não se possa negar que é controversa a 

questão da necessidade de publicação no Diário Oficial do Estado, tal 

exigência já constou de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, conforme a ementa a seguir transcrita:“AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO 

DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - NULIDADE - AMPLA DIVULGAÇÃO 

NÃO ALCANÇADA - DECISUM REFORMADO - RECURSO PROVIDO.A 

publicação de edital contendo a relação de credores e o plano de 

recuperação judicial apenas no Diário da Justiça Eletrônico não alcança a 

ampla divulgação determinada pelo art. 191 da Lei nº 11.101/2005, pois 

trata-se de veículo destinado a anunciar oficialmente informações, 

notificações e intimações no âmbito restrito do Poder Judiciário.” (TJMT - AI 

167047/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/02/2015, Publicado no DJE 

16/02/2015) (negrito nosso)Logo, para se evitar qualquer nesga de 

questionamento sobre o vertente procedimento, é que se procederá com a 

publicação no mencionado Diário. Posto isso, DETERMINO as seguintes 

providências, reiterando, inclusive, as que já constam da decisão de fls. 

496/497:I-) PUBLIQUE-SE a lista de credores no Diário Oficial, 

independentemente de recolhimento, conforme interpretação do artigo 150 

da Lei n. 11.101/2005, constando que assim o faz por determinação 

judicial.II-) PUBLIQUE-SE, igualmente, no DJE.III-) Uma vez publicada a 

relação de credores formulada pelo Administrador Judicial, nos moldes do 

artigo 7º, § 2º, da Lei n. 11.101/2005, a Secretaria de Vara deverá 

certificar se ocorreu impugnação como preconiza o artigo 8º da Lei n. 

11.101/2005.IV-) Na hipótese de não se verificar qualquer impugnação, 

desde logo HOMOLOGO, como quadro-geral de credores, a relação dos 

credores constante do edital regulado pelo aludido art. 7o, § 2o, 

dispensando, então, a publicação de que trata o art. 18 da mesma Lei, 

conforme o artigo 14 da Lei n. 11.101/2005.V-) OFICIE-SE à empresa LCT 

Rio Preto Empreendimentos Imobiliários Ltda. para, no prazo de 15 dias, 

apresentar o contrato de compra e venda dos imóveis e esclarecer sobre 

a propriedade dos mesmos, inclusive, se o sócio Luiz Roberto Henrique 

Marques adquiriu e quitou o valor dos lotes, sendo que, se não quitou, 

deverá ser informada qual providência foi ou será levada a cabo a 

respeito da inadimplência. VI-) Cumpridos todos os itens anteriores, 

INTIME-SE o Administrador Judicial para, no prazo de 15 dias, manifestar 

sobre as informações apresentadas pela empresa LCT Rio Preto 

Empreendimentos Imobiliários Ltda.VII-) Após, INTIMEM-SE os credores 

habilitados para que, no prazo de 15 dias, manifestem sobre o andamento 

do feito, pugnando o que entender de direito para o seu prosseguimento. 

VIII-) Por fim, AO MPE.IX-) Sem prejuízo das providências anteriores, 

ENCAMINHE-SE cópia dos autos ao MPE, haja vista a prática, em tese, de 

crime falimentar, conforme manifestação de fl. 428 e relatório de fls. 

434/455. Aliás, somente não se encaminha diretamente para a autoridade 

policial, como requerido à fl. 428, haja vista a inovação do relatório de fls. 

434/455, de modo que, com a providência ora adotada, pretende-se que, 

primeiramente, a questão seja analisada pelo “dominus litis”.Observar a 

Secretaria de Vara o disposto no artigo 79 da Lei n. 11.101/2005, segundo 

o qual: “os processos de falência e os seus incidentes preferem a todos 

os outros na ordem dos feitos, em qualquer instância”, de modo a outorgar 

prioridade ao andamento do feito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Élida Juliane Schneider, 

digitei.

Tangará da Serra, 26 de outubro de 2018

Élida Juliane Schneider Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 275281 Nr: 5205-32.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTOSEG S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO LUIS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO OLIVEIRA DUTRA - 

OAB:292.207-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para manifestarem, no prazo de quinze dias, pugnando o que 

de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 263454 Nr: 27305-15.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVANIR AP SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA HERTEL MALUCELLI - 

OAB:31408, PRISCILA MORENO DOS SANTOS - OAB:70981-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fls. 47 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito, bem como para que promova a 

complementação das diligências no valor de R$ 330,66 (Trezentos e Trinta 
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Reais e Sessenta e Seis Centavos) devendo a respectiva guia de 

pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line --> Diligência) ou 

através do link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, 

indicando a Oficial de Justiça Allana Karen Kawano, e juntada aos autos 

com respectivo comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 54384 Nr: 4030-23.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ROMANI 

PATUSSI - OAB:242085/SP, Aparecido Martins Patussi - 

OAB:9198-A/MS, CRISTINA DREYER - OAB:9 520-MT, MILENA TIEMI 

IWASHITA SALGUEIRO - OAB:13.288-B

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte executada dos termos da proposta de honorários de fls. 421/423, 

em razão de que, caso a parte autora obtenha êxito, será condenada ao 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 183648 Nr: 1710-82.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERCIO FAEDA, JAIR CARLOS CRIVELETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR PAULO BORGES E CIA LTDA, GILMAR 

PAULO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR CARLOS CRIVELETTO - 

OAB:4917, LAERCIO FAEDA - OAB:3.589-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 

280-verso, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa 

a fim de intimar a parte exequente para exercer o contraditório e 

manifestar acerca da petição de fl. 285/303, no prazo de cinco dias, de 

acordo com os artigos 9º e 10 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 28889 Nr: 2816-31.2005.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. R. PEÇAS AGRICOLAS LTDA ME, CARLOS 

ADALBERTO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO FERNANDES PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 169, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte autora para manifestarem, no prazo de 

quinze dias, acerca da manifestação do perito de fls. 178.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 113816 Nr: 3993-88.2009.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIDROMAQ SISTEMA HIDRAULICOS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, FRANCIELLEN DE OLIVEIRA TRETTEL - OAB:14337/MT, 

RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da resposta de fls. 

563/564, observando-se a informação "Nada Consta", impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os 

advogados da parte executada para manifestação, no prazo de quinze 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 263217 Nr: 27131-06.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRAN DOMINGUES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 107, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte autora para manifestarem, no prazo de 

quinze dias, acerca da informação de fls. 111/112, pugnando o que de 

direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 281625 Nr: 10341-10.2018.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE IVO LUIZ COLLA, PEROLITA SCHERER 

COLLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LECIO KOIKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELLE SENRA COLLA - 

OAB:13.976-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILLA PALÚ SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 16.898, KATIA CRISTINNA RODRIGUES - OAB:OAB/MT 

13451, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - 

OAB:11674-B

 Certifico e dou fé que a CONSTESTAÇÃO DE FLS. 78/167 É TEMPESTIVA. 

Sendo assim, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, item 8.1.1, intimo 

a parte autora para impugná-la no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 285502 Nr: 13454-69.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIVANIA JESUS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSOEFERSON MARCONDES DE SOUZA, 

BRADESCO SEGUROS S/A, GAMA HOME CENTER LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE CAROLINE VIEIRA - 

OAB:24838/O, CELSO ROBERTO VIEIRA - OAB:MT 12.983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL CARLETTO - 

OAB:41.782-PR, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - OAB:mt 1.1660, 

JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17147/MT, MARCELO VINÍCIUS 

ZOCCHI - OAB:35.659-PR, MAURICIO SIDNEY FAZOLO - OAB:27473, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:45892, ROGER ZANCO - 

OAB:70.666 PR, VALNETE DALA BONA - OAB:OAB/MT 22.482, 

WELLINGTON LIMA - OAB:71.768-PR

 Certifico e dou fé que a contestação de fls. 126/207, da parte requerida 

Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros S.A., e de fls. 208/246, das 

partes Gama Home Center Ltda. ME e Josoeferson Marcondes de Souza, 

foram oferecidas tempestivamente. Desta forma, em atendimento ao 

Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte autora para 

impugná-las, no prazo legal.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 25311 Nr: 1349-51.2004.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADRG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Rosa Neto - OAB:9823

 De outro norte, quando da fundamentação do pedido, a parte exequente 

aduz que se trata das parcelas e saldos remanescentes vencidos em 

fevereiro/março/abril/maio/junho/julho/agosto/setembro/outubro/novembro/

d e z e m b r o / 2 0 1 6 ,  b e m  c o m o 

janeiro/fevereiro/março/abril/maio/junho/julho/2017 (fls. 98/102) e informa 

às fls. 105/106 que se trata de cumprimento de sentença pelo rito da 

coação física, não correspondendo, portanto, à exigência que o texto legal 

impõe. Posto isso, determino: I – Intime-se o procurador da parte 

exequente para adequar o rito processual, no prazo de 10 (dez) dias.II – 

Decorrido o prazo, venham-me os autos conclusos.Às providências 

necessárias.Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 201363 Nr: 15770-60.2015.811.0055

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDS, PSSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Notificação - Terceiros e Interessados ME149

Prazo do edital:10 (DEZ) DIAS

Notificando:TERCEIROS E INTERESSADOS

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos. Conforme se depreende dos autos, a atual 

curadora do interditado Paulo Sergio Souza Silva mudou-se para o exterior 

após o rompimento do relacionamento com o interditado. Imperioso 

ressaltar que após o divórcio o interditado passou a residir com a genitora, 

Sra. Irene de Souza Silva, que na presente audiência concorda com a 

substituição da curatela. Com efeito, vejo que se trata de substituição do 

encargo, deste modo, nos termos do art. 1775, do CC, tem-se a ordem dos 

legitimados a exercer a curatela, sendo certo que o § 3º dispõe que na 

falta das pessoas mencionadas neste artigo, compete ao juiz a escolha do 

curador, devendo sempre observar o interesse do incapaz. Nesse 

sentido, também é o entendimento jurisprudencial trazido à colação: AÇÃO 

DE SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA EXERCIDA ANTERIORMENTE PELA IRMÃ 

DA CURATELADA. PROVA DOS AUTOS QUE INDICA UMA MELHOR 

ADAPTAÇÃO DAQUELA COM O PAI. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE 

SUBSTITUIU A CURATELA. MELHOR INTERESSE DA INCAPAZ. RECURSO 

IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70036137701, Oitava Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Claudir Fidelis Faccenda, Julgado em 

10/06/2010). Diante do exposto, observando as alegações do procurador 

na presente audiência e a concordância da genitora do interditado, verifico 

que o pedido merece deferimento, uma vez que foi demonstrado que a 

requerente demonstra melhores condições para cuidar do interditado. 

Dispositivo. Posto isso, e em consonância com o parecer ministerial 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela requerente Eronilda da 

Silva, modificando a curatela do Sr. Paulo Sergio Souza Silva para nomear 

como curadora a Sra. Irene de Souza Silva, mediante compromisso legal, 

nos termos do artigo 755, inciso I do CPC. Sentença publicada em 

audiência. As partes desistem do prazo recursal. Em obediência ao 

disposto no art. 755, § 3º do CPC e art. 9º, inc. III, do Código Civil, registre 

a presente sentença no registro civil das pessoas naturais desta cidade e 

publique-se na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de 

Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde 

permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 (uma) vez e no 

Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias e 

lavre-se o termo da curatela, que deverá ser assinado pela Curadora. 

Expeça-se mandado, ao Cartório de Registro Civil, para averbação à 

margem do assento de nascimento do interditando. Após, procedidas as 

baixas e anotações necessárias, arquivem-se os autos. Às providências. 

Cumpra-se.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Márcia Adriana Padilha - Técnica Judiciário

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 168566 Nr: 9191-33.2014.811.0055

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:10 (DEZ) DIAS

Nome do(a,s) Intimando(a,s):TERCEIROS E INTERESSADOS

Nome e cargo do digitador:Márcia Adriana Padilha - Técnica Judiciário

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:(...) DECIDO. Cuida-se de Ação de Modificação de Curador com 

Pedido de Tutela Antecipada formulada por Jéssica Zanato em favor da 

interditada Estelita da Silva Zanato e em face de Cheile da Silva, 

objetivando a substituição da curadoria da interditada. Inicialmente verifico 

que embora a requerida tenha sido devidamente citada, deixou transcorrer 

in albis o prazo para oferecer contestação. Entretanto no caso dos autos 

não tem aplicação na espécie o disposto no artigo 344 do Código de 

Processo Civil: “Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiros as alegações de fato formuladas pelo autor”. 

Logo, como o litígio em comento versa sobre direitos indisponíveis e 

conforme previsto no artigo 345, inciso II do Código de Processo Civil, os 

efeitos da revelia não se operam, notadamente o de se presumir como 

verdadeiros os fatos articulados na inicial. Assim, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Conforme se depreende dos autos, a requerente 

Jéssica Zanatto ajuizou a presente demanda em favor da Sra. Estelita 

Zanato, sua genitora, em virtude desta ter decidido vir residir com a filha 

no ano de 2014. Imperioso ressaltar que a requerida, Sra. Cheile da Silva, 

curadora da interditada, restou devidamente citada, entretanto, quedou-se 

inerte, deixando de apresentar qualquer manifestação nos autos. 

Observa-se que a interditada no decurso dos autos passou a residir com 

sua genitora, Sra. Creuza da Silva, contudo, esta veio a óbito, 

ocasionando o retorno da interditada a residência da filha, Jéssica Zanato. 

Desta forma, deve-se consignar que o relatório psicossocial constante às 

fls. 54/55 concluiu que a interditada aparenta ser bem cuidada pela filha e 

demonstrou estar bem adaptada a família. Com efeito, vejo que se trata de 

substituição do encargo, deste modo, nos termos do art. 1775, do CC, 

tem-se a ordem dos legitimados a exercer a curatela, sendo certo que o § 

3º dispõe que na falta das pessoas mencionadas neste artigo, compete ao 

juiz a escolha do curador, devendo sempre observar o interesse do 

incapaz. Nesse sentido, também é o entendimento jurisprudencial trazido à 

colação: AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA EXERCIDA 

ANTERIORMENTE PELA IRMÃ DA CURATELADA. PROVA DOS AUTOS 

QUE INDICA UMA MELHOR ADAPTAÇÃO DAQUELA COM O PAI. 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SUBSTITUIU A CURATELA. MELHOR 

INTERESSE DA INCAPAZ. RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70036137701, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Claudir Fidelis Faccenda, Julgado em 10/06/2010). Diante do exposto, 

observando as alegações da requerente, verifico que o pedido merece 

deferimento, uma vez que foi demonstrado no estudo social de fls. 54/55 

que a requerente demonstra melhores condições para cuidar da 

interditada. Dispositivo. Posto isso, e em consonância com o parecer 

ministerial JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela requerente 

Jéssica Zanato, modificando a curatela da Sra. Estelita da Silva Zanato 

para nomear como curadora a Sra. Jéssica Zanato, mediante 

compromisso legal, nos termos do artigo 755, inciso I do CPC. Ciência ao 

Ministério Público. Após, publique-se na rede mundial de computadores, no 

sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional 

de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 

(uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com intervalos de 10 
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(dez) dias e lavre-se o termo da curatela, que deverá ser assinado pela 

Curadora, com fundamento no art. 755, § 3º do NCPC. Expeça-se 

mandado, ao Cartório de Registro Civil, para averbação à margem do 

assento de nascimento da interditada. Custas pela parte requerente, 

contudo, anotando-se ser esta beneficiária da justiça gratuita. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações necessárias. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 278189 Nr: 7573-14.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.

Considerando a informação de fl. 33, cumpra-se integralmente a decisão 

de fls. 22/24 intimando a parte requerida, para que, no prazo legal, 

apresente contestação, consignando as advertências do artigo 344 do 

Código de Processo Civil.

Às providências necessárias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 256946 Nr: 22218-78.2017.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EKSDN, CADSDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:23.195, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12296-MT, 

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante o teor da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de 

fl. 60, procedo à intimação da parte autora para, no prazo legal, 

providenciar o comparecimento da genitora Sra. Celia Almeida de Sene 

das Neves nesta Secretaria da 2ª Vara Cível para assinar o Termo de 

Guarda Definitiva de fl. 59.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 244941 Nr: 12711-93.2017.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JULIANA RAMOS CESARIO, KKDS, VDCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AUGUSTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON DA SILVA - 

OAB:21801/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE AUGUSTO DOS SANTOS, data de 

nascimento: 12/12/1984, brasileiro(a), natural de Atalaia-AL. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, JULGO 

PROCEDENTE o pedido consubstanciado na inicial para CONCEDER a 

GUARDA DEFINITIVA e responsabilidade da menor Kemilly Kawany dos 

Santos, bem como a TUTELA de Vitória da Cruz Cesário em favor da 

requerente Juliana Ramos Cesário. Por fim, DECLARO EXTINTO o feito com 

resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 do Código de 

Processo Civil.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Ciência ao Ministério 

Público.Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta 

beneficiária da justiça gratuita.INTIME-SE o requerido através de 

edital.Expeça-se o competente termo de guarda definitiva, bem comoo 

termo de tutela definitiva.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias.Às providencias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Valdeir Ferreira Lima, 

digitei.

Tangará da Serra, 26 de outubro de 2018

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259009 Nr: 24027-06.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WMSS, SSDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDEMIR DE OLIVEIRA SOUZA, Cpf: 

86289357115, Rg: 124948-2, Filiação: Jovelino Teixeira de Souza e Cleide 

de Oliveira Souza. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Posto isso, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido consubstanciado na presente 

ação de alimentos, para condenar Valdemir de Oliveira Souza, já 

qualificado nos autos, a pagar a quantia de 30% (trinta por cento) do 

salário mínimo vigente, equivalente a R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis 

reais e vinte centavos), a título de alimentos em favor de Wictor Matheus 

Silva Souza, além de 50% (cinquenta por cento) das despesas 

extraordinárias, incidindo o 13º salário e 30% dos valores percebidos na 

condição de férias e eventuais verbas rescisórias.A pensão alimentícia 

deverá ser descontada em folha de pagamento do requerido (fl. 41-v), que 

deverá oficiada para efetuar o desconto mensal, depositando em conta 

bancária de titularidade da genitora da parte requerente, Caixa Econômica 

Federal, agência 2086, conta poupança 00026213-3, operação 

013.Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais, 

anotando-se ser esta beneficiária da justiça gratuita.Por consequência, 

DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com base no inciso I 

do art. 487 do Código de Processo Civil.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Expeça-se Carta Precatória, a fim de que a parte requerida 

seja devidamente intimada da presente sentença, assim como para que 

imediatamente possa cumpri-la.Ciência ao Ministério Público.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 19 de outubro de 2018

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 141469 Nr: 810-07.2012.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGAT, EAT, ZPDS, VJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADENILSON SEVERINO MARTINS 

- OAB:9807/MT, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - OAB:12602/MT, 

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS 

ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Trata-se de Ação de Inventário com relação aos bens deixados pelo 

falecimento de Josamar Alves Tito, sendo nomeada inventariante a Sra. 

Zenilda Pereira de Souza.

Analisando os autos, verifico que a inventariante apresentou petitório às 

fls. 672/677-v, pugnando pela expedição de alvarás em caráter de 

urgência, uma vez que os compradores necessitam regularizar os 

veículos para serem utilizados, quais sejam: a) caminhão Baú, placa GQF 

1294, em favor de Carlos Roberto Delgado (fls. 210 e 217); b) Fiorino, 

placa CPU 3052, em favor de Elizeu Grinivald (fl. 213); c) caminhão 

Mercedes 1313, placa BWT 0787/PR, em favor Sidnei de Souza Brasil (fl. 

258); d) VW/Gol MI, placa JZF 0120 , em favor de Valmir Fernandes (fl. 

258); e) caminhão Mercedes 1313, placa BYC 1064/SP, em favor de 

Carlos Roberto Delgado (fl. 257); e, f) Pajero, placa KAL 3029, em favor de 

Daniel Silva e Souza.

O Ministério Público acostou parecer às fls. 691/691-v, opinando 

favoravelmente ao pedido de fl. 677-v.

Pois bem.

Desse modo, vejo que inexiste óbice para o acolhimento do pedido de 

alvará judicial para levantamento de valores deixados pelo de cujus, uma 

vez que consta no presente feito a concordância de todos os herdeiros 

quanto a expedição de alvará judicial, bem como a eventual existência de 

prejuízos ao espólio caso não sejam efetivadas as transferências dos 

veículos em questão.

Posto isso, DEFIRO o pedido de expedição de alvará judicial autorizando a 

transferência dos veículos, conforme requerido à fl. 677-v.

Expeçam-se os competentes Alvarás Judiciais.

No mais, INTIME-SE a inventariante para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

cumpra a integralmente a decisão de fls. 665/667.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 273548 Nr: 3896-73.2018.811.0055

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO PARQUE TARUMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOZAMAR ALVES TITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Em atenção ao petitório retro, CONCEDO o prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 141455 Nr: 785-91.2012.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCELY SILVA FRANCO - 

OAB:14314/MT, MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - OAB:OAB/MT 

16.155, MÉRILLY LAÍS SAVAN SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disto, e considerando que a decisão que extingue o processo sem 

resolução do mérito é mais benéfica aos herdeiros do que aquele que 

considerar a vacância da herança, eis que poderão se valer da via 

extrajudicial para concretização do inventário, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 

485, III, do CPC. Sem custas.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Certificado 

o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa nos autos, observadas as 

formalidades legais. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 244155 Nr: 12118-64.2017.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERITA IVETE BENDER, ALMERI CELIA BENDER, DENIZE 

MARIA BENDER ALHEIRO, MÁRCIA BENDER RIBAS, RUBENS SERGIO 

BENDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE IVENDA MARTENS BENDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT, PABLO AILTON DA SILVA - OAB:17070-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disto, e considerando que a decisão que extingue o processo sem 

resolução do mérito é mais benéfica aos herdeiros do que aquele que 

considerar a vacância da herança, eis que poderão se valer da via 

extrajudicial para concretização do inventário, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 

485, III, do CPC. Sem custas.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Certificado 

o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa nos autos, observadas as 

formalidades legais. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 279202 Nr: 8396-85.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IPDA, AJAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FERREIRA DE 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 18.496

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Certifico que a contestação retro é tempestiva, assim nos termos da 

legislação vigente e do artigo 1.221 da CNGCJ, impulsiono os presentes 

autos, a fim de intimar a parte autora a impugná-la, querendo, no prazo 

legal.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 249678 Nr: 16373-65.2017.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SFDS, RDSS, IDSS, LDSS, RCDSB, MFD, VLFDO, 

CDSSB, ICFMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, e pelo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 664, 

do CPC, HOMOLOGO, para que produza os devidos e legais efeitos a 

partilha de fls. 23/25, relativa aos bens deixados pelo falecimento do Sr 

Valdivio Fernandes da Silva, atribuindo aos herdeiros os seus respectivos 

quinhões hereditários em todos os bens descritos nestes autos, o que 

faço com observância dos artigos 660 a 663, do CPC, ressalvados erros, 

omissões ou eventuais direitos de terceiros. Custas pela parte requerente, 

contudo, anotando-se ser esta beneficiária da justiça gratuita.Publique-se. 

Intime-se. Com o trânsito em julgado, expeça-se o competente Formal de 

Partilha, fornecendo à parte interessada as peças necessárias, nos 

termos do artigo 659, § 2º do CPC.Em seguida arquivem-se os autos, com 

as cautelas de estilo.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 243028 Nr: 11209-22.2017.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL SOARES PEREIRA, ALMERINDA MARIA DE 

JESUS, MIGUEL SOARES PEREIRA, LUZIA SOARES PEREIRA, JOAQUIM 

SOARES PEREIRA, ANTONIO SOARES PEREIRA, ALVINO SOARES 

PEREIRA, LAURIDES SOARES DE SOUSA, ANA MARIA DE JESUS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE SOARES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN CARVALHO DE SOUZA 

PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando o presente feito verifico que se encontra apto a homologação, 

contudo, ao consultar a autenticidade da Guia do ITCD constato que há 

pendência no recolhimento e não isenção, conforme constou às fls. 84.

Posto isso, intime-se o inventariante para juntar aos autos, no prazo de 30 

(trinta) dias a comprovação de quitação do ITCD.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 49024 Nr: 4327-64.2005.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHODS, AVDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, faço a intimação da parte autora, para que 

possa apresentar aos autos, cálculo atualizado do débito alimentar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a fim de expedição de Mandado de Prisão junto 

ao BNMP 2.0.

Márcia Adriana Padilha

Técnica Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 101127 Nr: 86-42.2008.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLP, APLPB, FLP, PCLP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDPDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diomar Ludugério Pimenta - 

OAB:OAB/MT 6.281, RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - 

OAB:6797/MT, TONY HIROTA TANAKA - OAB:10060/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o petitório retro, concedo o prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, 

para cumprimento integral da decisão de fls. 241, juntando os documentos 

conforme determinado por este juízo, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 181666 Nr: 23765-61.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMSL, KELLY REGINA ALVES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL RODRIGUES LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DANIEL RODRIGUES LIMA, brasileiro(a), 

solteiro(a), motorista, Telefone 65-9943-4673. atualmente em local incerto 

e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO EXECUTADO, para no prazo de 3 (três) dias, 

efetuar o pagamento dos alimentos em atraso, no valor de R$ 14.432,99 

(quatorze mil e quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e nove 

centavos), com acréscimos legais, bem como as parcelas vincendas, 

comprovar que já o fez ou a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de ser 

protestado o pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil por até 

03 (três) meses (CPC, art. 528,§§ 1ºe 3º). Conta Bancária para depósito: 

conta n. 53.687-3, Agência 1321-8, Banco do Brasil S/A, em nome de Kelly 

Regina Alves Silva, CPF n. 039.421.781-09.

Despacho/Decisão: Vistos.Tendo em vista que as tentativas de busca do 

executado restaram infrutíferas, INTIME-SE o devedor, através de edital, 

para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento da pensão alimentícia, no 

valor de R$ 14.432,99 (quatorze mil quatrocentos e trinta e dois reais e 

noventa e nove centavos), com os acréscimos legais, bem como as 

parcelas vincendas, a serem depositadas na conta bancária da 

representante do Exequente ou, no mesmo prazo, comprovar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetua-lo, sob pena de ser protestado o 

pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil por até 03 (três) 

meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 3º).Não havendo pagamento, no prazo legal, 

se faz necessária a nomeação de curador especial.Assim, considerando 

a regra legal prevista no artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, 

nomeio-lhe curador especial, na pessoa do procurador da UNIJURIS, para 

querendo, apresentar justificativa no prazo legal.Após, venham-me os 

autos conclusos.Expeça-se o necessário. Às providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 16 de outubro de 2018

Leilamar Aparecida Rodrigues Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 289890 Nr: 16982-14.2018.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, considerando tudo que dos autos consta, e em consonância 

com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

parte autora, razão pela qual:I – DECRETO a interdição da Sra. Marlete 

Rodrigues de Oliveira, DECLARANDO-A incapaz de exercer pessoalmente 

os atos da vida civil, nos limites da curatela, quais sejam: emprestar, 

transigir, dar quitação, adquirir, alienar, hipotecar, demandar ou ser 

demandado, e/ou praticar os atos de mera administração, a fim de gerir 

atos financeiros e econômicos, na forma do artigo 4º, inciso III c/c o artigo 

1767, inciso I, ambos do Código de Direito Civil Brasileiro.II – NOMEIO-LHE a 

curadora a Sra. Ana Oliveira dos Santos, qualificada nos autos, mediante 

compromisso legal, nos termos do artigo 755, inciso I, do CPC;Por 

consequência, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito, com 

base no inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil.Custas pela parte 

requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária da justiça 

gratuita.Sentença publicada em audiência. As partes desistem do prazo 

recursal.Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º do CPC e art. 9º, inc. 

III, do Código Civil, registre a presente sentença no registro civil das 

pessoas naturais desta cidade e publique-se na rede mundial de 

computadores, no sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na 

imprensa local, 01 (uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com 

intervalos de 10 (dez) dias e lavre-se o termo da curatela, que deverá ser 

assinado pela Curadora.Caberá ao Oficial do Registro Civil das Pessoas 

Naturais desta cidade comunicar ao registro das pessoas naturais do local 

de nascimento da interditanda, para fins de anotação da interdição em seu 

assento de nascimento (Lei 6.015/73, art. 106, parágrafo único e § 1º do 

art. 107).Expeça-se o termo de curatela definitivo. Após, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 267504 Nr: 30281-92.2017.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSUE LOPES DA SILVA, JONATAS LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Defiro o petitório retro, para tanto, EXPEÇA-SE novo termo de curatela 

provisória em favor do requerente.

No mais, aguarde-se a nomeação de equipe técnica na Comarca para a 

realização do estudo psicossocial.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Às providências.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 286547 Nr: 14370-06.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO QUINTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA QUINTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARTA QUINTANA, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: LUIZ ANTONIO QUINTANA MANEJOU O PRESENTE 

AÇÃO NO DIA 07/08/2018, VISANDO O DIVÓRCIO. AO FINAL, FORMULOU 

OS SEGUINTES PEDIDOS: 1) A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA 

JUSTIÇA GRATUITA, POR SER REPRESENTANTE LEGAL DOS 

ALIMENTANDOS JURIDICAMENTE POBRE, NÃO TENDO CONDIÇÕES DE 

ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS 

SEM PREJUÍZO DE SEU SUSTENTO E DOS SEUS, NOS MOLDES DA LEI 

1.060/50, COM ALTERAÇÕES POSTERIORES; 2) SEJA DETERMINADA A 

CITAÇÃO DA DEMANDADA, PARA QUE COMPAREÇA À AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO, SOB PENAS DA LEI; 3) QUE SEJA 

DECRETADO O DIVÓRCIO DO CASAL, DETERMINANDO A AVERBAÇÃO 

DA DECISÃO NO ASSSENTO DE CASAMENTO, PARA QUE PRODUZA OS 

DEIDOS E LEGAIS EFEITOS; 4) A INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA 

PÚBLICA PARA TODOS OS ATOS DO PROCESSO, NOS MOLDES DA LC 

FEDERAL 80/94, LC ESTADUAL 146/03 E LEI FEDERAL 1060/50; 5) 

PROTESTAR PROVAR O ALEGADO POR TODOS OS MEIOS DE PROVA EM 

DIREITO ADMITIDOS ESPECIALMENTE DEPOIMENTO PESSOAL DOS 

REQUERIDOS E EXAME PERICIAL DE TIPAGEM SANGUINEA DAS PARTES 

PELO SISTEMA DNA. FOI ATRIBUÍDO À CAUSA O VALOR DE R$ 2.000,00 

(DOIS MIL REAIS), PARA EFEITOS LEGAIS.

Despacho/Decisão: Vistos.1.Recebo a petição inicial, uma vez que 

preenchidos os requisitos do art. 319, do CPC.2. Processe-se em segredo 

de justiça (CPC, art. 189, inc. II).3.Defiro os benefícios da Justiça Gratuita 

(CPC, art. 98).4.CITE-SE a requerida, via edital, para apresentar 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, com as advertências do artigo 

344 do Código de Processo Civil, uma vez que este juízo não logrou êxito 

na busca de endereço da parte requerida junto aos sistemas SIEL e 

INFOJUD.Caso a requerida não manifeste nos autos, no prazo legal, se faz 

necessário, ainda, à nomeação de curador especial.Assim, considerando 

a regra legal prevista no artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil, 

nomeio-lhe curador especial, na pessoa do procurador da UNIJURIS - 

Núcleo de Práticas Jurídicas.Após, intime-se a parte requerente para, 

querendo, manifestar-se.Proceda ainda a Sra. Gestora Judiciária com 

odesentranhamento do cumprimento de sentença de fls. 19/38, 

encaminhando ao  Car tó r io  D is t r ibu idor .Às  p rov idênc ias 

necessárias.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 17 de outubro de 2018

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 249213 Nr: 15990-87.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUNDHER GOMES DUARTE - 

OAB:OAB/MT 15.334, JOSE MARIA BARBOSA - OAB:16697/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILLA PALÚ SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 16.898, KATIA CRISTINNA RODRIGUES - OAB:OAB/MT 

13451, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - 

OAB:11674-B

 Vistos.

Ante o acordo entabulado entre as partes, RECONHEÇO a união estável 

do casal pelo período de 2002 à 2017 e, por consequência, DECLARO a 

dissolução desta, bem como HOMOLOGO o acordo quanto à partilha de 

bens, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, 

do Código de Processo Civil.

Posto isso, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO EXTINTO 

o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea b, do Código de Processo Civil.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, parágrafo 3º do CPC.

Sentença publicada em audiência. Saem os presentes devidamente 

intimados.

Determino a avaliação do imóvel descrito no item 2.1, devendo o 

procurador da parte autora fornecer os meios ao oficial de justiça para a 

localização do imóvel.

Expeça-se o competente formal de partilha.

Homologo a desistência do prazo recursal.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 254410 Nr: 20173-04.2017.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRDS, FDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, considerando tudo o que dos autos consta, e em consonância 

com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

parte autora, razão pela qual:I - DECRETO a interdição de Franciele da 

Silva, qualificada nos autos, DECLARANDO-A absolutamente incapaz de 

exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III 

do Código Civil, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.146/2015, 

nos limites abaixo estabelecidos;II – NOMEIO-LHE curadora a Sra. Maura 

Rosa da Silva, qualificada nos autos, mediante compromisso legal, nos 

termos do artigo 755, inciso I, do CPC;III – Estabeleço que os limites da 

curatela ficam circunscritos às restrições, nos termos do art. 1.772 do 

Código Civil Brasileiro, ficando a interditada, portanto, privada de, sem a 

curadora ora indicada, emprestar, transigir, dar quitação, adquirir, alienar, 

hipotecar, demandar ou ser demandado, e/ou praticar os atos de mera 

administração.Por consequência, DECLARO EXTINTO o feito com 

resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 do Código de 

Processo Civil.Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser 

esta beneficiária da justiça gratuita.Publique-se. Intime-se. Ciência ao 

Ministério Público e à Defensoria Pública.Após, publique-se na rede 

mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma 

de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 

(seis) meses, na imprensa local, 01 (uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 

(três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias e lavre-se o termo da 

curatela, que deverá ser assinado pela Curadora, com fundamento no art. 

755, § 3º do CPC.Expeça-se mandado, ao Cartório de Registro Civil, para 

averbação à margem do assento de nascimento da interditada. Após o 

decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e 
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anotações necessárias.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 181666 Nr: 23765-61.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMSL, KELLY REGINA ALVES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL RODRIGUES LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que as tentativas de busca do executado restaram 

infrutíferas, INTIME-SE o devedor, através de edital, para, em 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da pensão alimentícia, no valor de R$ 14.432,99 

(quatorze mil quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e nove 

centavos), com os acréscimos legais, bem como as parcelas vincendas, a 

serem depositadas na conta bancária da representante do Exequente ou, 

no mesmo prazo, comprovar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetua-lo, sob pena de ser protestado o pronunciamento judicial e 

decretada a sua prisão civil por até 03 (três) meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 

3º).

Não havendo pagamento, no prazo legal, se faz necessária a nomeação 

de curador especial.

Assim, considerando a regra legal prevista no artigo 72, inciso II do Código 

de Processo Civil, nomeio-lhe curador especial, na pessoa do procurador 

da UNIJURIS, para querendo, apresentar justificativa no prazo legal.

Após, venham-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 248469 Nr: 15394-06.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 Vistos.

Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).

Diante de petitório e estando preenchidos os requisitos do art. 523 e 524, 

do CPC, prossiga-se o cumprimento de sentença, conforme as 

determinações contidas nesta decisão:

Havendo requerimento, EXPEÇA-SE em favor da parte credora certidão 

comprobatória do ajuizamento da presente ação para fins de averbação 

junto ao registro de imóveis, registro de veículos ou de outros bens 

sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade (CPC, art. 828, caput). Em 

efetivada a averbação, à parte credora deverá informar ao Juízo no prazo 

de 10 (dez) dias (CPC, art. 828, §1º).

I. INTIME-SE o devedor, na pessoa de seu advogado, para pagar em 15 

(quinze) dias, e em caso de não pagamento voluntário no prazo, incidirá 

multa de 10% (dez por cento), sobre o valor da total do débito, acrescido 

de custas e também de honorários advocatícios de 10% (dez por cento). 

(CPC, 523 e § 1º).

II. Não havendo pagamento, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção e 

avaliação de tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito 

exequendo (CPC, art. 523, § 3º), observando o bem indicado pela parte 

exequente.

III. Em havendo indicação de bens pela parte credora, PENHOREM-SE os 

bens indicados (CPC, art. 524, VII).

IV. Transcorrido o prazo sem o pagamento, o executado dispõe do prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, nos próprios 

autos, independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, art. 525);

 V. Decorrido em vazio o prazo de impugnação, CERTIFIQUE-SE.

VI. Realizadas a penhora e a avaliação, iniciar-se-á a fase de 

expropriação (CPC, art. 685, parágrafo único).

Proceda-se com a conversão do feito para cumprimento de sentença, 

sendo a parte exequente a Sra. Viviane Martins dos Santos e o executado 

o Sr. Elton Arruda de Araujo.

 Às providências. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 290374 Nr: 17317-33.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO OLIVEIRA BARBOSA PARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 290374.

Vistos,

Trata-se de ação de busca e apreensão, na qual foi oportunizada a 

emenda da inicial para que a parte requerente comprovasse a constituição 

em mora do devedor.

 Às fls. 21 a parte requerente pugnou pela reconsideração da decisão, 

posto que a notificação juntada aos autos é suficiente para comprovar a 

mora.

É o necessário à análise e decisão.

Compulsando aos autos, verifico que a parte requerente juntou apenas a 

cópia da notificação extrajudicial encaminhada à parte requerida para 

comprovação da mora, tendo a mesma, contudo, sido devolvida sem 

recebimento, pelo motivo “mudou-se”, conforme fls. 23.

Nessa toada, diante da decisão que determinou a emenda da inicial para 

fins de comprovação da mora, alegou a parte requerente que a mora 

decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, bem como que 

o recebimento frustrado da notificação se deu exclusivamente pela falta 

de atualização dos dados cadastrais pelo requerido, ante o princípio da 

boa-fé contratual.

Para corroborar com os argumentos apresentados, o requerente juntou 

um acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, sustentando a 

possibilidade de comprovação da mora.

Pois bem. Verifico, a priori, que o acórdão juntado aos autos difere da 

presente ação, haja vista que o caso objeto de julgamento pelo STJ 

discute a comprovação da mora quando o documento é encaminhado por 

Cartório de Títulos e Documentos, sendo que, in casu, trata-se de 

notificação extrajudicial encaminhada pelos Correios, razão pela qual não 

deve prosperar.

Outrossim, observo que, ainda que a carta AR tenha sido devolvida sem 

recebimento, a parte requerente não realizou o protesto do título.

Deste modo, nos termos da Súmula 72 do STJ: “A comprovação da mora é 

imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Acerca da caracterização da mora do devedor, o artigo 2º, § 2º, do 

Decreto-Lei n° 911/69, dispõe que:

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e 

poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, 

não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do 

próprio destinatário.

 Nessa esteira, entendo que é indispensável que a carta seja recebida, 

ainda que por terceiro.

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça 

em casos análogos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. 

NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM CONSONÂNCIA 

COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 1. Entendimento 

assente deste Superior Tribunal no sentido de que, para a constituição do 

devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a 

comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante 

do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. 2. Conclusão do 

acórdão recorrido que se encontra no mesmo sentido da orientação deste 

Superior Tribunal. Súmula 83/STJ. 3. AGRAVO REGIMENTAL 
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DESPROVIDO.” (AgRg no AREsp 501962, Relator: Min. PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, Terceira Turma, Julgado em 10/03/2015)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E 

APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO. 

RECEBIMENTO. SÚMULA 83/STJ. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DE 

PROVAS. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em 

considerar válida a notificação extrajudicial destinada a constituição em 

mora do futuro réu da ação de busca e apreensão, desde que recebida no 

endereço de seu domicílio. 2. Rever a conclusão dos magistrados da 

origem, quanto ao efetivo recebimento da notificação pelo devedor, é 

procedimento que exige o vedado reexame de provas. Incidência da 

Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 

770.030/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 

TURMA, DJe, 4.2.2016).

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PARA 

CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM 

A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. NOTIFICAÇÃO DO 

DEVEDOR NÃO ENTREGUE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. 

SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO 

CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.” 

(AREsp 1254024 RS 2018/0043333-4; Publicação 03/05/2018; Relator 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE)

Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração de fls. 21.

Por conseguinte, cumpra-se a decisão de fls. 19.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 23 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 292049 Nr: 18655-42.2018.811.0055

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LOPES GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JUDITH SANCHES LOPES, GILSON 

LUIZ DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MELLO ROBERTO - 

OAB:8095/MT, KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - OAB:10062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 292049.

 Vistos,

 Trata-se de ação de despejo c/c cobrança de alugueis e acessórios com 

pedido liminar ajuizada por Espólio de Judith Sanches Lopes em face de 

Gilson Luiz de Almeida, ambos qualificados na inicial.

 Alega a parte autora que celebrou contrato de locação com a parte 

requerida em 05/12/2013 o qual teve o término em 05/12/2014, sendo que 

em 13/11/2014 realizaram um aditivo ao contrato, prorrogando-o por mais 

02 anos, contando a partir do dia 05/12/2014, de modo que, após o fim 

deste, realizaram um novo contrato com início em 01/01/2017 e término em 

01/01/2019.

 Assevera que conforme as cláusulas dos contratos firmados, a locação 

era realizada para fins comerciais, exclusivamente no ramo de 

Distribuidora de Bebidas e Conveniência, sendo o valor da locação de 3,5 

salários mínimos, ou seja, R$ 3.339,00 (três mil, trezentos e trinta e nove 

reais), e multa de R$ 50,00 (cinquenta reais) por dia de atraso, bem como 

o pagamento referente à água, energia, esgoto, IPTU e outras taxas 

exigidas era de responsabilidade da requerida.

Declara que a parte requerida realizou o pagamento parcial do aluguel 

referente ao mês de maio de 2018, pagando apenas a quantia de R$ 

954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), de modo que está 

inadimplente desde o mês de junho de 2018, totalizando um débito de R$ 

36.891,00 (trinta e seis mil, oitocentos e noventa e um reais), e deixou de 

apresentar os comprovantes de pagamento das contas de água e luz dos 

meses de maio, junho, julho e agosto e IPTU.

 Ressalta ainda que a parte requerida realizou a sublocação parcial do 

imóvel e realizou modificações estruturais sem sua autorização, narrando 

ainda que a parte requerida vem praticando atos ilícitos, como “gato” de 

energia, e alugou outro imóvel próximo ao imóvel discutido na presente 

ação de despejo com intuído de dificultar as cobranças dos valores e 

deveres assumidos por esta.

Aduz que realizou notificação extrajudicial junto à parte requerida, para 

que esta efetuasse o pagamento dos alugueis atrasados e apresentasse 

os comprovantes de pagamento das contas de água e luz e IPTU, porém, a 

requerida não se manifestou.

Ademais, conta que em razão da inadimplência, efetuou notificação 

extrajudicial sobre a rescisão unilateral do contrato, todavia, passado os 

30 (trinta) dias concedidos para que a requerida desocupasse o imóvel, 

realizasse o pagamento das contas pendentes e comprovasse-os, esta 

quedou-se inerte.

 Por conta disso, requereu a concessão de liminar para que a parte 

requerida desocupe o imóvel de imediato.

 Com a inicial vieram os documentos de fls. 10/51.

 É o necessário à análise e decisão.

 Em primeiro lugar, corrija-se o registro e a autuação do processo, uma 

vez que deve figurar no polo ativo como autor da ação o Espólio de Judith 

Sanches Lopes, figurando como parte requerida apenas o Sr. Gilson Luiz 

de Almeida.

 Às providências.

 Pois bem. Analisando os autos, verifico que razão assiste à parte autora 

quanto ao pedido liminar de desocupação.

 Isto porque a Lei nº 8.245/91 regulamentou em seu art. 59, parágrafo 1º, 

as hipóteses determinadas de deferimento de tal medida, exigindo-se, 

todavia, tão-só o preenchimento de seus respectivos e particulares 

requisitos, tratados e especificados taxativamente nos seus incisos de I a 

IX.

 Consigno ainda que para a concessão da medida pleiteada basta a 

adequação da situação fática apresentada em Juízo a um daqueles 

incisos retro mencionados, não se exigindo que a pertinência da medida 

seja rigorosamente demonstrada tal como na hipótese de antecipação dos 

efeitos da tutela previstas nos artigos 300 a 311 do Código de Processo 

Civil. Neste sentido, trago à colação o escólio de Silvio de Salvo Venosa, in 

litteris:

 “Como o art. 59 em testilha, porém, é específico e restritivo quanto a 

determinadas ações de despejo de forma exclusiva, deve prosperar o 

entendimento segundo o qual apenas nessas hipóteses do parágrafo 

primeiro é liminar de desocupação, que se traduz em antecipação de 

tutela. (...)

 Como se nota, a tutela antecipada, no despejo, possui extensão menor do 

que a regra geral criada no Código de Processo Civil, contudo sua 

compreensão é mais extensa, pois seus requisitos são menos rigorosos, 

bastando a tipificação de uma das hipóteses dos incs. I a IV”. (grifei) 

(apud Lei do inquilinato comentada, 7 ed. rev. atual., São Paulo: Atlas, 

2004, p. 287).

 In casu, vislumbro que a media liminar se justifica, porquanto presentes o 

fundamento e os requisitos exigidos no inciso IX do art. 59 da Lei do 

Inquilinato, traduzindo-se os mesmos na notícia de que a parte requerida 

deixou de pagar os aluguéis a partir de maio de 2018.

 Além disso, as circunstâncias recomendam a antecipação de tutela, pois 

o atual ocupante do imóvel é, na verdade, um locatário que não cumpre 

com seu principal dever contratual que é o de pagar pontualmente os 

alugueres, restando plenamente configurada a ausência de boa-fé do 

requerido. Neste mesmo sentido os seguintes julgados:

 “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE 

PAGAMENTO. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. NOTIFICAÇÃO. Ação de 

despejo fundada na falta de pagamento dos locativos. Desnecessidade de 

prévia notificação do locatário, para a obtenção de liminar de 

desocupação. Contrato de locação desprovido de garantia. Requisitos 

elencados no art. 59, § 1º, IX, da Lei n.º 8.245/91, presentes. Liminar de 

desocupação do imóvel deferida. AGRAVO PROVIDO.” (TJ-RS - AI: 

70063634034 RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Data de 

Julgamento: 26/02/2015, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 03/03/2015). (grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESPEJO - TUTELA ANTECIPADA - 

ARTIGO 273 DO CPC - POSSIBILIDADE - FALTA DE PAGAMENTO DOS 

ALUGUEIS - PRESENTE HIPÓTESE DO ARTIGO 59, § 1º, III e IX DA LEI 

8.245/91 - MULTA DIÁRIA - DENTRO DA RAZOABILIDADE - RECURSO 

IMPROVIDO. A mora do devedor é motivo para rompimento contratual 

dando ensejo desocupação do bem, nos termos do que dispõe o art. 9, 

inciso III, da Lei Federal nº 8.245/91. Presentes as hipóteses previstas no 

artigo 59, § 1º, inciso IX da Lei Federal nº 8.245/91 deve ser deferida a 
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liminar de despejo. Deve ser mantido o valor da multa diária vez que 

arbitrada dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 

(TJ-MT, AI 157241/2013, Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Quinta Câmara Cível, Julgado em 26/03/2014, Publicado no DJE 

02/04/2014). (grifo nosso).

 Ante o exposto, defiro a liminar pleiteada, independentemente da 

audiência da outra parte, determinando, assim, a expedição de mandado 

de desocupação a ser cumprido pela parte requerida em 15 (quinze) dias, 

sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais) limitando-se ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que faço 

com arrimo no art. 79 da Lei nº 8.245/91.

 Porém, nos termos do parágrafo 1º do art. 59 da Lei do Inquilinato, 

condiciono a expedição do referido mandado à prestação de caução no 

valor equivalente a 03 (três) meses do atual aluguel, sendo que a caução 

deverá ser materializada por meio de depósito judicial.

 Cumprida a liminar, cite-se a parte requerida para contestar o pedido no 

prazo de 15 (quinze) dias, ou, no mesmo prazo, requerer autorização para 

purgação da mora (art. 62, inciso II, da Lei nº 8.245/91).

 Registro que no prazo de contestação a parte requerida deverá juntar os 

comprovantes de pagamento das contas de água, luz dos últimos 02 anos 

e dos IPTU de 2014 a 2018, presumindo-se que não pagou em caso de 

descumprimento.

 Se for requerida a purgação, desde logo defiro o prazo de 5 (cinco) dias 

para o locatário depositar o principal, multas previstas no contrato, juros 

de mora, correção monetária, custas e honorários advocatícios desde já 

fixados em 10 % (dez por cento) do valor do débito atualizado para tal 

hipótese.

 Efetuado o depósito, se o locador em 15 (quinze) dias alegar que a oferta 

não é integral e justificar a diferença, intime-se o locatário para 

complementar o depósito no prazo de 10 (dez) dias.

 Caso não seja complementado o depósito, o pedido de rescisão 

prosseguirá pela diferença, podendo o locador levantar a quantia 

depositada (art. 62, inciso IV, da Lei nº 8.245/91).

 Expeça-se o necessário.

 Tangara da Serra-MT, 19 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 291984 Nr: 18610-38.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS RAMAO MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RULLYAN PETERSON SAMPAIO - 

OAB:11691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 291984.

 Vistos,

Incialmente passo a analisar o efeito no qual os embargos devem ser 

recebidos.

Conforme preceitua o caput do art. 919 do Código de Processo Civil, os 

embargos à execução não possuem efeito suspensivo, contudo, o 

parágrafo 1º do referido dispositivo legal permite, excepcionalmente, o 

recebimento dos embargos com efeito suspensivo, vejamos:

 “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito 

suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a 

concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.

 In casu, analisando detidamente os autos, verifico não se fazem 

presentes os requisitos para que os embargos sejam recebidos com efeito 

suspensivo, eis que não houve a demonstração dos seus fundamentos, 

nem mesmo a garantia da execução.

 Registro que o §1º do art. 919 é muito claro ao dispor que para 

concessão de efeito suspensivo é necessária a garantia do juízo, o que 

não há nos autos.

 Ante o exposto, recebo os embargos opostos pela parte executada, 

recebendo-os sem efeito suspensivo, determinando que a parte 

embargada seja intimada para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, 

tal como preceitua o art. 920 do Código de Processo Civil.

Por fim, ainda que o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável às 

instituições financeiras, a inversão do ônus da prova não se opera de 

forma automática, pois depende da demonstração da verossimilhança da 

alegação do consumidor e da sua hipossuficiência, subordinando-se, em 

última análise, à sua impossibilidade ou à dificuldade de produzir a prova.

In casu, entendo que não resta demonstrada a hipossuficiência técnica da 

parte embargante em relação à parte embargada, ou seja, qual seria sua 

dificuldade em produzir provas, tendo em vista que a cópia do contrato já 

se encontra acostado aos autos, bem como o cálculo realizado pela parte 

embargada, contendo todas as informações relativas ao valor apurado.

Por essas razões, indefiro o pedido de inversão do ônus da prova.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 22 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 2630 Nr: 302-52.1998.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA VALE DO 

SEPOTUBA LTDA COOMIVALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIANO RIBEIRO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOE ORTIZ ARANTES - 

OAB:22052/SP

 Autos nº: 29743.

 Vistos,

 Em primeiro lugar, intime-se o subscritor do petitório de fls. 456/457 para 

assiná-lo.

 No mais, defiro o pedido formulado às fls. 456/457 na íntegra.

 Esclareço que a parte credora deverá providenciar o registro da penhora 

na matrícula nº 8.646 do CRI desta Comarca (atenção para o fato de que 

está sendo penhorado apenas o quinhão do herdeiro Marciano), isso com 

o escopo de dar conhecimento a terceiros, sendo que, eventualmente, 

após o registro dos formais de partilha, a penhora deverá onerar apenas a 

área que caberá ao herdeiro executado.

 Esclareço que, como já foi feita a divisão física dos quinhões no 

inventário (fls. 458/466), não vejo razão por agora de determinar a 

intimação dos condôminos.

 Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 24 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 200546 Nr: 15134-94.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL VENDRAME, GENERIDO DA SILVA, 

ZILDA BERTONI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3606/MT, MARCOS ROBERTO VALENTIM - OAB:16.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 Autos nº: 200546.

 Vistos,

 Somente a parte pode interpor embargos de declaração, de modo que, 

como a COFEMA (fls. 81/82) não é parte, forçoso reconhecer que não 

possui legitimidade para apresentar o petitório de fls. 81/82.

 Logo, penso que não deveria conhecer dos embargos manejados.

 De todo modo, mesmo que fossem conhecidos, os embargos não 

merecem acolhimento, já que, como bem destacado às fls. 85/93, não há 

razão para haver dupla condenação em honorários.

 Segundo meu convencimento, haveria nítido bis in idem se fosse fixada 

verba honorária em favor da parte executada na execução, devendo mais 

uma vez ser destacado que nenhum ato processual efetivo de defesa foi 

realizado neste processo (na verdade a parte executada apenas juntou a 

procuração de fls. 56/57).
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 Assim, me parece mais do que justo que haja fixação de honorários 

apenas nos embargos, devendo ser destacado que lá o trabalho 

efetivamente realizado foi compensado com a sucumbência fixada.

 E mais! É sabido que os embargos não podem ser usados como 

substitutivo recursal, estando claro, ao menos segundo meu 

convencimento, a vontade do peticionário de fls. 81/82 em discutir o 

eventual desacerto da decisão proferida.

 Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de fls. 81/82.

 Intimem-se para fins recursais.

 Tangará da Serra-MT, 24 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 103482 Nr: 2282-82.2008.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCOLINO BOFF SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ANDRADE SOARES 

GUSMÃO - OAB:33.327, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A 

MT

 Autos nº: 103482.

 Vistos,

 Em respeito ao princípio do contraditório, diga a parte contrária sobre as 

contas apresentadas no prazo de 15 dias.

 Fica nesta fase vedada a juntada de documentos pelo Banco para se 

evitar a necessidade de nova vista à parte contrária.

 Após, novamente conclusos.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 24 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 117597 Nr: 7611-41.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO 

AGRICOLA LTDA, SEMENTES NOVA FRONTEIRA S/A, GERALDO 

DEMETRIO FACCIO, LARIETE TEREZINHA MATTJIE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANNE KARLA RIBEIRO - 

OAB:8367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Autos nº: 117597.

 Vistos,

 Tratando-se de valor incontroverso, defiro o levantamento dos valores 

depositados pela executada Sementes Nova Fronteira S/A (fls. 181/182), 

mediante a expedição de alvará em favor da parte exequente ou de seu 

procurador, desde que possua poderes para tanto, o que deverá ser 

certificado nos autos, devendo ainda ser observado o disposto no art. 450 

da CNCG, a serem depositados na conta bancária indicada às fls. 189.

 Ademais, cumpra-se o 5º e 6º parágrafo da decisão de fls. 185/186.

Após, conclusos.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 24 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 29743 Nr: 3333-36.2005.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIANO RIBEIRO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE CASSIO MELLO 

- OAB:14.312-B-MT

 Autos nº: 29743.

 Vistos,

 Em primeiro lugar, intime-se o subscritor do petitório de fls. 249 para 

assiná-lo.

 Além disso, corrija-se a numeração das folhas, eis que a peça juntada 

depois da fls. 249 está sem numeração.

 No mais, defiro o pedido formulado às fls. 249 na íntegra.

 Esclareço que a parte credora deverá providenciar o registro da penhora 

na matrícula nº 8.646 do CRI desta Comarca (atenção para o fato de que 

está sendo penhorado apenas o quinhão do herdeiro Marciano), isso com 

o escopo de dar conhecimento a terceiros, sendo que, eventualmente, 

após o registro dos formais de partilha, a penhora deverá onerar apenas a 

área que caberá ao herdeiro executado.

 Esclareço que, como já foi feita a divisão física dos quinhões no 

inventário (fls. 253/258), não vejo razão por agora de determinar a 

intimação dos condôminos.

 Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 24 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 243144 Nr: 11261-18.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SL CONSTRUTORA LTDA EPP, SERGIO 

HENRIQUE LOURENÇO, LANA CARDOSO RIBEIRO LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora para, no prazo e 05 ( cinco) dias 

manisfestar quanto à solicitação da Oficiala de Justiça de fl. 80 a seguir 

parcialmente transcrita: " ( ... ) traga aos autos cópia da matrícula 

atualizada, bem como o endereço dos executados vez que os mesmos 

não mais residem nos endereços constantes nos autos. Solicito ainda o 

mandado seja vinculado a esta Oficiala de Justiça para cabal cumprimento. 

Dou fé. Tangará da Serra, 03 de setembro de 2018."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 209543 Nr: 1683-65.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHEL ANTONIO PINHEIRO & CIA LTDA - ME, 

MICHEL ANTONIO PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:7695/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de intimação, intimo a 

parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento de 

duas diligências ao oficial de justiça, no bairro Cidade Alta III, a ser 

depositada em guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", 

"emissão de guia de diligência", juntando o comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 178306 Nr: 20433-86.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adi Luiz Becker

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GAYA LEHN SCHNEIDER - 

OAB:10766
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLY JANAINA BECKER - 

OAB:8666

 Certifico que intimo a parte exequente para se manifestar sobre a petição 

e comprovante de fls. 197/198, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 233194 Nr: 22071-86.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA, JOSÉ ANTONIO DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Fernando Carvalho dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:15503, JOSÉ ANTONIO DUTRA - OAB:4470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de citação, intimo a 

parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento de três 

diligências ao oficial de justiça, no bairro Valência II, a ser depositada em 

guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia 

de diligência", juntando o comprovante nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 247461 Nr: 14722-95.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON ALVES DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabete Rute Rieth - 

OAB:10301/MT, PAULA PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOAO SOITO - 

OAB:114089, FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:5736/MT, 

HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA - OAB:113815, MARCIO HENRIQUE 

PEREIRA CARDOSO - OAB:7.659/MT, PEDRO HENRIQUE BANDEIRA 

SOUSA - OAB:155.834/RJ, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 Certifico que, haja vista a indicação de fl. 94 pelo perito, intimo as partes 

que a perícia foi marcada para a data de 30/11/2018, às 13h, na Clínica de 

Fraturas, localizada na Av. Tancredo de Almeida Neves, n.º 635W, centro, 

devendo o requerente levar todos os exames realizados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 209702 Nr: 1899-26.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL PEREIRA DA SILVA, RAFAEL PEREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORSA REFRIGERANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVAIR KICHEL ZUFFO - 

OAB:22480-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAYME BROWN DA MAIA 

PITHON - OAB:OAB/BA 8.406

 Certifico que o recurso de apelação de fls. 188/198 foi interposto pela 

parte requerida no prazo legal. Sendo assim, nos termos do artigo 1010, § 

1.º, do CPC, intimo a parte autora para contrarrazoar referido recurso, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 237684 Nr: 4829-80.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN LEONILDA SAMPAIO SIMON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER TARGA RIPARI, PLASTICA MT 

SERVIÇOS DE CIRURGIA PLASTICA DE MATO GROSSO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO OVELAR - OAB:6270

 Certifico que, haja vista a petição de fl. 223 do perito, intimo a requerente 

para se manifestar, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 288480 Nr: 15913-44.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONIEDER AVELINO EZANAZOKAECE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISIA HELENA DE MELO 

MARTINI - OAB:OAB/RN 1853, HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - 

OAB:221386

 Certifico que, a requerida protocolou contestação na data de 23/10/2018, 

sob o n.º 293965, todavia, o sistema do PEA não permite a impressão da 

totalidade do arquivo, faltando as páginas referentes aos documentos 

anexos à contestação, mais precisamente a Ata de Assembléia Geral e 

seguintes. Sendo assim, intimo o requerido para juntar os documentos 

anexos à contestação, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 157235 Nr: 5851-18.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

LORENZETTI - LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISÉS DELFINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora, na pessoa de seu advogado, intimo a 

parte exequene, nas pessoas de seus advogados, para mnifestar quanto 

à informação prestada pelo SICREDI, no prazo de 05 (Cinco )dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 290377 Nr: 17318-18.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RONALDO ARAGAO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para manifestar-se sobre a certidão 

parcialmente positiva do oficial de justiça de fl. 31, no prazo de 05 

(cinco)dias. Certifico ainda que, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias efetuar o pagamento do importe de R$ 1.028,72 (hum mil e 

vinte e oito reais e setenta e dois centavos), referente à complementação 

de diligência solicitada pelo oficial de justiça ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO, 

mediante guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link 

s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 238532 Nr: 5888-06.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA CRISTINA MIRANDA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPIDO SATELITE - B. E. TRANSPORTES 

LTDA, VANDEX - VIAGENS E ENCOMENDAS, NOBRE SEGURADORA DO 
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BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FERREIRA DE 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 18.496

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA 

NASCIMENTO - OAB:5475, MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - 

OAB:23748, RENATO LUIZ GAVA - OAB:MT 13.024

 Homologo por sentença o acordo acima celebrado, julgando extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil. Custas e honorários na forma acordada. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, exceto se houver pedido de 

cumprimento pela parte autora. Os presentes saem intimados com 

renúncia do prazo recursal. P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 281374 Nr: 10121-12.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CAMPO NOVO DO PARECIS- MT, DISTRIBUIDORA 

ÁUREA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. M. V. LUSTOZA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FARIA - OAB:4318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para manifestar-se sobre a 

certidão negativa do oficial de justiça de fl. 31, no prazo de 05 (cinco)dias, 

considerando que, não havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, 

a missiva será devolvida, conforme prevê o art. 991 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 288239 Nr: 15726-36.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.DIAMANTINO-MT, BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVETE TEREZINHA SALTON MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para manifestar-se sobre a certidão 

negativa do oficial de justiça de fl. 24 v., no prazo de 05 (cinco)dias, 

considerando que, não havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, 

a missiva será devolvida, conforme prevê o art. 991 da CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 159431 Nr: 8384-47.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. S. FERNANDES & CIA LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE CAROLINE VIEIRA - 

OAB:24838/O, CELSO ROBERTO VIEIRA - OAB:MT 12.983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO FONSECA AYRES - 

OAB:15959/DF, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, RAFAEL 

FURTADO AYRES - OAB:17380/DF, TIAGO FURTADO AYRES - 

OAB:30.546

 Certifico que, regularizando a capacidade postulatória do embargado, 

intimo-o acerca da decisão de fl. 62, devendo pagar o débito no prazo de 

15 dias, conforme a seguir: "Recebo o pedido de cumprimento de 

sentença referente aos honorários sucumbenciais formulado às fls. 58/60. 

Proceda-se a conversão da ação, conforme dispõe o artigo 348 da 

CNGC.Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, determino que 

a parte devedora seja intimada para pagar o débito, no prazo de 15 dias, 

acrescido de custas, se houver, devendo a intimação observar a regra 

dos §§ 2º e 3º do art. 513 do Código de Processo Civil. Fica a parte 

devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo 

assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por 

cento) e, também, de honorários advocatícios de também 10% (dez por 

cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante. Não efetuado tempestivamente o 

pagamento voluntário, fica desde já determinada a utilização do sistema 

BACENJUD para busca de dinheiro, sendo desnecessário o credor 

diligenciar na localização de bens passíveis de constrição, pois o dinheiro 

prevalece na ordem do artigo 835 do Código de Processo Civil. Registro 

que a providência será cumprida de acordo com a regra do art. 854 do 

Código de Processo Civil. Sendo esta inexitosa, fica a parte exequente 

desde já advertida de que o processo será suspenso por 01 ano, na 

forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste 

período se suspenderá a prescrição. Decorrido este prazo de 01 ano sem 

indicação precisa de bens, determino desde já a suspensão sine die do 

processo, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí 

começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do 

CPC)."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 218825 Nr: 8997-62.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENEIAS NEVES DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A OAB/MT

 Autos nº: 218825.

 Vistos,

 Com o escopo de imprimir celeridade ao processo, ordenei que o 

Contador fizesse a atualização da condenação nesta data, tendo sido 

aportado o cálculo retro (fls. 141/144), o qual aponta um saldo 

remanescente de R$ 137,40 para ser pago pela Seguradora.

 Ante o exposto, determino o seguinte:

a) Libere-se em favor da parte autora o valor depositado às fls. 131, que é 

incontroverso;

b) Intime-se a parte requerida para pagar a diferença apontada às fls. 144, 

devendo efetuar o depósito diretamente na conta informada às fls. 136, 

sendo que esta providência visa evitar a confecção e o processamento 

de um alvará eletrônico de valor ínfimo;

c) Intime-se a parte requerida para pagar todas as custas apontadas às 

fls. 141.

 Estritamente acerca da expedição do alvará, diante da revogação do 

Provimento nº 68/2018 pelo próprio CNJ, cumpre-me agora esclarecer o 

seguinte:

a) em se tratando de valores incontroversos, a liberação deve se dar 

independentemente de qualquer outra providência;

 Fica ordenado ainda que, não sendo a própria parte a beneficiária do 

alvará, antes da expedição do mesmo sempre deverá ser certificado 

também pela Sra. Gestora que o advogado titular da conta indicada para 

crédito do valor possui poderes expressos para receber e dar quitação, 

nos termos do art. 450 da CNCG.

 Por fim, neste caso, deverá ser ainda observado o disposto no § 3º do 

art. 450 da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou 

despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à 

parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação, sendo certo que esta providência não impede a 

expedição imediata do alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Feito tudo isto, ao arquivo com as baixas.

 Intimem-se.

 Tangará da Serra-MT, 24 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 293601 Nr: 19794-29.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON ROGERIO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 293601.
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Vistos,

Trata-se de ação de nomeação para depositário fiel ajuizada por Emerson 

Rogério da Cruz em desfavor de DETRAN – Departamento Estadual de 

Trânsito, 22º CIRETRAN de Tangará da Serra-MT, ambas qualificadas nos 

autos.

Tendo em vista que a parte requerida DETRAN – Departamento Estadual 

de Trânsito, 22º CIRETRAN de Tangará da Serra-MT é pessoa jurídica de 

direito público, a presente ação ser processada e julgada pela 4ª Vara 

Cível desta Comarca, nos termos do Provimento n.º 012/2010/CM.

Ante o exposto, declaro a incompetência deste Juízo para processar e 

julgar a presente demanda e, declino a competência para o juízo da 4ª 

Vara Cível desta Comarca.

Procedam-se as baixas e anotações de estilo.

Enviem os autos ao Cartório Distribuidor para a distribuição à vara 

competente.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 24 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 292203 Nr: 18767-11.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI LEOCADIO GALIAZI, JDC.JANDAIA DO SUL-PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDIA LEOCADIO RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LOPES DE DEUS - 

OAB:OAB/PR 47.792, JOABI MARTINS - OAB:OAB/PR 40.176, RICARDO 

CÉSAR BASSETO - OAB:OAB/PR 64.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para manifestar-se sobre a certidão 

negativa da oficiala de justiça de fl. 21, no prazo de 05 (cinco)dias, 

considerando que, não havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, 

a missiva será devolvida, conforme prevê o art. 991 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 288941 Nr: 16240-86.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CUIABÁ-MT, BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILMAR FIGUEIRA DE ALMEIDA JUNIOR, 

DILMAR FIGUEIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para manifestar-se sobre a certidão 

negativa da oficiala de justiça de fl. 24, no prazo de 05 (cinco)dias, 

considerando que, não havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, 

a missiva será devolvida, conforme prevê o art. 991 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 286350 Nr: 14164-89.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, JUSTIÇA FEDERAL 

RIBEIRÃO PRETO-SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHOPERIA SÃO JOAQUIM LTDA - ME, AVIRLEI 

LUIZ MALVESSI, CATUSSIA PAGNUSSATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para manifestar-se sobre a certidão 

negativa do oficial de justiça de fl. 20, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Certifico ainda que, para no prazo de 05 (cinco) dias, a parte autora 

efetue o pagamento do importe de R$ 36,74 (trinta e seis reais e setenta e 

quatro centavos), referente à complementação de diligência solicitada pelo 

oficial de justiça JOSÉ DA CRUZ COSTA, mediante guia a ser emitida junto 

ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue adiante: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 292757 Nr: 19225-28.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR ZUFFO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 292757.

 Vistos,

 Inicialmente, intime-se a parte Embargante para, no prazo de 15 dias, 

emendar a inicial para trazer aos presentes autos instrumento de 

procuração que confira poderes à advogada subscritora da petição inicial, 

bem como cópia dos documentos pessoais do Embargante.

Ademais, tendo em vista a qualificação profissional do Embargante, qual 

seja “empresário”, faculto ao mesmo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar o seu estado de hipossuficiência, juntando aos autos 

declaração de Imposto de Renda (IR) ou outro documento idôneo para 

tanto, conforme preleciona o art. 99, § 2º, do CPC, podendo ainda, se 

preferir, pagar as custas iniciais, comprovando o pagamento.

Registro que estas providências devem ser cumpridas sob pena de 

indeferimento da inicial (artigo 321, parágrafo único, do CPC) e 

cancelamento do registro e distribuição.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 17 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 260809 Nr: 25455-23.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA IRMÃOS LORENZETTI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON SANTOS CALDAS, MARCIA REGINA 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA CRISTINNA RODRIGUES 

- OAB:OAB/MT 13451

 Autos nº: 260809.

Vistos,

Trata-se de ação de execução, na qual realizados alguns atos 

processuais, as partes compuseram amigavelmente, tendo o acordo sido 

homologado por sentença às fls. 75/76, e na mesma oportunidade 

recebido o cumprimento de sentença, eis que o acordo não foi cumprido.

Às fls. 83/85, a parte Executada requereu o pagamento parcelado, com 

fulcro no art. 916, do Código de Processo Civil, efetuando o depósito de 

30% do valor do cumprimento de sentença.

A parte Exequente, às fls. 91/93, concordou com o petitório da parte 

Executada para pagamento parcelado, requerendo o levantamento do 

valor depositado judicialmente, bem como a manutenção da averbação 

realizada nos veículos de propriedade dos Executados até a integral 

quitação do débito.

A parte Executada juntou às fls. 94/97 o comprovante de pagamento da 

primeira parcela.

É o necessário à análise e decisão.

Tendo em vista que os presentes autos encontram-se na fase de 

cumprimento de sentença, dispõe o Código de Processo Civil acerca do 

pedido da parte Executada para pagamento parcelado que:

Art. 916. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente 

e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, 

acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá 

requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao 

mês.

(...)

§ 7º O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da sentença.

Nesse sentido, verifica-se que o procedimento descrito no art. 916 do CPC 

se aplica apenas aos processos de execução, motivo pelo qual não pode 

ser aplicado aos presentes autos, eis que seguem o procedimento 
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referente ao cumprimento de sentença.

Contudo, em que pese a impossibilidade de aplicação do disposto no art. 

916 do CPC, entendo que não há prejuízo quanto ao pagamento do débito 

de forma parcelada, diante da concordância expressa da parte 

Exequente.

Assim sendo, haja vista a concordância de ambas as partes quanto ao 

pagamento do débito de forma parcelada, autorizo o depósito judicial das 

parcelas acordadas.

Outrossim, defiro o levantamento, pela parte Exequente, do valor 

depositado judicialmente, autorizando, desde já, o levantamento dos 

depósitos das parcelas subsequentes, mediante a expedição de 

competente alvará, a ser depositado na conta bancária indicada às fls. 93.

Estritamente acerca da expedição do alvará, diante da revogação do 

Provimento nº 68/2018 pelo próprio CNJ, cumpre-me agora esclarecer o 

seguinte:

a) em se tratando de valores incontroversos, a liberação deve se dar 

independentemente de qualquer outra providência;

b) em se tratando de cumprimento de decisão que desafie recurso de 

agravo de instrumento, deverá ser observado o seguinte:

b.1) o alvará não poderá ser expedido antes do decurso do prazo para 

interposição do recurso, incumbindo à parte devedora comprovar nos 

autos no prazo de até 03 dias (§ 2º do art. 1.018 do CPC) a interposição 

do agravo. Não sendo tomada esta providência pela parte, certifique-se e 

expeça-se o alvará;

 b.2) comunicada pela parte a interposição do recurso no prazo do § 2º do 

art. 1.018 do CPC, deverá a Sra. Gestora consultar se o TJMT suspendeu 

a expedição do alvará, sendo que em nenhuma hipótese a liberação 

poderá ocorrer até a análise do eventual pedido de efeito suspensivo pelo 

Des. Relator. Sendo indeferido o pedido de concessão de efeito 

suspensivo, expeça-se o alvará;

b.3) em qualquer caso, desde que provado pela parte credora que 

decorreu o prazo para interposição do recurso in albis, mediante juntada 

de certidão, ou que não foi deferido o efeito suspensivo ao agravo 

interposto, mediante juntada de cópia da decisão, deverá o alvará ser 

liberado independentemente de certidão.

Fica ordenado ainda que, não sendo a própria parte a beneficiária do 

alvará, antes da expedição do mesmo sempre deverá ser certificado 

também pela Sra. Gestora que o advogado titular da conta indicada para 

crédito do valor possui poderes expressos para receber e dar quitação, 

nos termos do art. 450 da CNCG.

Por fim, neste caso, deverá ser ainda observado o disposto no § 3º do art. 

450 da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou 

despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à 

parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação, sendo certo que esta providência não impede a 

expedição imediata do alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

Realizados todos os depósitos das parcelas pela parte Executada, 

determino que a parte Exequente promova o cancelamento da averbação 

realizada nos veículos da parte Executada, fls. 74, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Após, intimem-se as partes para requererem o que entender de direito, 

sob pena de extinção do feito pela satisfação da obrigação.

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 24 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 288483 Nr: 15919-51.2018.811.0055

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ADAELSON DURÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DE SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 288483.

 Vistos,

 Inicialmente, concedo ao Requerente os benefícios da justiça gratuita, nos 

moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, 

podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração 

da sua situação.

Ademais, trata-se da primeira fase da ação de exigir contas, respaldada 

pelo art. 550 do Código de Processo Civil, tendo a parte Requerente 

especificado as razões pela qual exige contas, bem como apresentado 

alguns documentos comprobatórios da relação estabelecida com a parte 

Requerida.

Isto posto, cite-se a parte Requerida para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, preste contas ou ofereça contestação, na modalidade do art. 550, do 

CPC.

Prestadas as contas ou oferecida a contestação, intime-se a parte 

Requerente para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, com fulcro nos 

§§ 2º e 3º do art. 550, do CPC.

No mais, deixo consignado desde já, que na hipótese de ser requerida a 

exibição de extratos bancários/microfilmagem, deverá a parte Requerente 

arcar com os custos de tal serviço.

 Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 24 de outubro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 286744 Nr: 14568-43.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BECK COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS LTDA 

ME, JOSE LUIZ BECK FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para manifestar-se sobre a 

certidão negativa da oficiala de justiça de fl. 56, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Certifico ainda que, para no prazo de 05 (cinco) dias, a parte 

exequente efetue o pagamento do importe de R$ 293,92 (duzentos e 

noventa e três reais e noventa e dois centavos), referente à 

complementação de diligência solicitada pela oficiala de justiça ALLANA 

KAREN KAWANO, mediante guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de 

J u s t i ç a ,  c u j o  l i n k  s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 199694 Nr: 14534-73.2015.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.DIAMANTINO-MT 1ª VARA, COOPERATIVA DE 

CRÉDITO RURAL MEDIO NORTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RODRIGUES GIMENES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN CRISTINA RAHMAN 

MÜHL - OAB:4624

 Certifico que, haja vista a penhora por termo lavrada em fl. 61 dos autos, 

intimo o executado para se manifestar, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 292962 Nr: 19379-46.2018.811.0055

 AÇÃO: Interpelação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDIOMAR FRANCISCO VIEIRA DA SILVA, 

CARLA REGINA APARECIDA DE SOUZA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 292962.

 Vistos,

 Às fls. 35 foi determinada a interpelação dos requeridos.

 Às fls.36 requereu que a intimação dos requeridos seja realizada na 

Fazenda Boa Esperança II, bem como reiterou o pedido “c” da inicial.
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 Pois bem.

 Inicialmente, passo a apreciar os pedidos de item “c” e “d” formulados na 

inicial, vez que deixaram de ser analisados na decisão de fls. 35.

 A parte autora requereu a averbação da presente interpelação na 

matrícula do imóvel nº 30.795, a fim de evitar que terceiros de boa-fé 

negociem com os interpelados referida área.

 O pedido merece ser deferido, a fim de dar conhecimento a terceiros 

quanto a existência da presente interpelação.

 Ademais, o STJ já firmou entendimento acerca da possibilidade de 

averbação no Cartório de Registro de Imóveis, de interpelação judicial, 

vejamos:

 “AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO 

DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA 

DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 

SÚMULA 283/STF. INTERPELAÇÃO JUDICIAL. AVERBAÇÃO NO REGISTRO 

DE IMÓVEIS. PODER GERAL DE CAUTELA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 

83/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO 

ESPECIAL E, NESTA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO”. (Agravo em 

Recurso Especial nº 980.038 - PR (2016/0237045-0). Ministro Marco 

Aurélio Bellizze. Julgado em 19/04/2017).

A parte autora requereu ainda a notificação do arrendatário do imóvel, 

para dar-lhe conhecimento sobre a negociação e de que não possui 

interesse na renovação do contrato de arrendamento, bem como de que 

reivindicará o imóvel para uso próprio ao final do arrendamento.

 Todavia, entendo que o pedido deve ser indeferido, tendo em vista que o 

arrendatário não faz parte do polo passivo da ação.

 Por fim, merece ser deferido o pedido de a intimação dos requeridos no 

endereço indicado às fls. 36/37.

 Diante do exposto:

I) Defiro a expedição de oficio ao Cartório de Registro de Imóveis de 

Tangará da Serra-MT, para que seja averbada na matrícula do imóvel nº 

30.795, a existência da presente interpelação.

 II) Proceda-se a interpelação dos requeridos no endereço declinado às 

fls. 36/37.

III) Cumpra-se a decisão de fls. 35.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 25 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 289425 Nr: 16581-15.2018.811.0055

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISES APARECIDO DE OLIVEIRA, PAULO SERGIO 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONICE CARLOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 Autos nº: 289425.

 Natureza: Imissão de posse.

 Requerente: Moises Aparecido de Oliveira.

 Requerido: Cleonice Carlos Ferreira.

 Vistos,

Trata-se de ação de ação de imissão de posse com pedido de 

antecipação de tutela proposta por Moises Aparecido de Oliveira em 

desfavor de Cleonice Carlos Ferreira, ambos devidamente qualificados 

nos autos.

Realizada audiência de conciliação, restou a mesma frutífera às fls. 64.

É o breve relatório.

D E C I D O.

Verifico que o acordo entabulado entre as partes não apresenta vícios, 

seja de consentimento, seja de legalidade, uma vez que celebrado por 

partes capazes, envolvendo objeto lícito e direito patrimonial disponível, 

assim, a medida que se impõe é a homologação do ajuste.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, homologo por sentença, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo celebrado.

Ficam as partes dispensadas do pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver, nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 25 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 178338 Nr: 20462-39.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO PRADO MAURO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT 15.013-A

 Certifico que, intimo a parte autora para desconsiderar a intimação de fl. 

230, uma vez que é a parte requerida a responsável pelo pagamento da 

diligência referente à intimação do requerente para comparecimento na 

audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 219359 Nr: 9422-89.2016.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFREDO ACÁCIO NUERNBERG, MARISA DOLCE DOS 

SANTOS NUERNBERG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061/MT, 

TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Certifico que o recurso de apelação de fls. 144/148 e as contrarrazões 

de fls. 153/156 são tempestivos. Sendo assim, nos termos do artigo 1010, 

§ 1.º, do CPC, intimo o embargado para contrarrazoar referido recurso, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 103692 Nr: 2526-11.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DA SILVA TALINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, compulsando detidamente os autos, verifica-se que no 

substabelecimento de fls.67 constou que este foi outorgado 

especificamente para a realização da audiência designada para a data de 

17/06/2009, diante disso, intimo o patrono substabelecido, Dr. Valdomiro 

Jorlando Junior, para que regularize a representação processual de seu 

cliente, requerendo o que de direito, no prazo legal. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira
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 Cod. Proc.: 133733 Nr: 3718-71.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO VANDERLEI FERNANDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que não foi possível expedir RPV referente aos honorários 

sucumbenciais, vez que o CPF da advogada Estela Redivo da Costa 

consta como pendente de regularização junto a Receita Federal do Brasil, 

conforme depreende-se dos documentos em anexo, diante disso, intimo a 

aludida patrona para que requeira o que de direito, no prazo legal. Nada 

mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206862 Nr: 20444-81.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO ANDRÉ BORGES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação interposto pela parte requerida é 

tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como do 

Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 290432 Nr: 17385-80.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILO DE BRITO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO - 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:MT 8477-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais 

contidos no artigo 319 do Código de Processo Civil. 2. Diante do fato de 

que no presente caso não se admite autocomposição, deixo de designar 

audiência de conciliação nos termos do art. 334, §4º, II do CPC.3. Passo a 

análise do pedido liminar: (...) o primeiro requisito encontrar-se presente, 

eis que a documentação juntada demonstra que o requerente sagrou 

vencedor no concurso, o segundo requisito não restou 

demonstrado.Encontra-se ausente o perigo da demora, pois não 

demonstrado o dano grave ou de difícil reparação que o não recebimento 

do prémio poderá causar ao autor.Neste sentido:TRIBUTÁRIO. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. AUSÊNCIA DE 

RISCO. INDEFERIMENTO. 1. A mera existência de prejuízo financeiro, 

decorrente do recolhimento de tributo, é insuficiente para caracterizar o 

perigo na demora exigido para a concessão da medida postulada. 2. 

Ausente a necessária urgência para conceder a medida liminar, em razão 

da celeridade de tramitação do mandado de segurança, deve-se aguardar 

a regular instrução do feito, com observância dos princípios do 

contraditório e da ampla defesa. (TRF 04ª R.; AG 

5058301-07.2017.4.04.0000; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Roger Raupp 

Rios; Julg. 13/12/2017; DEJF 14/12/2017)Assim, tendo em vista o acima 

exposto, ausente um dos requisitos legais, INDEFIRO, pois, o pedido de 

antecipação de tutela. CITE-SE o Requerido para oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da citação (art. 335, III c/c art. 

231 ambos do NCPC), sob pena de presunção de veracidade das 

alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). Defiro a 

gratuidade da justiça, nos termos da lei 1.060/50.Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 231366 Nr: 20052-10.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIVAN CARNEIRO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILLA PALÚ SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 16.898, KATIA CRISTINNA RODRIGUES - OAB:OAB/MT 

13451, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - 

OAB:11674-B

 Diante do exposto, e por tudo mais que nos autos consta julgo 

PROCEDENTE, os embargos de declaração interpostos na presente 

demanda, embargando a sentença retro, sob a alegação de conter pontos 

contraditos.Feitos tais esclarecimentos, passa a sentença mencionada a 

vigorar com a seguinte alteração às fls. 29v, primeiro parágrafo:“Defiro os 

benefícios da Gratuidade da Justiça, nos termos da Lei 1.060/50. Com 

relação os honorários advocatícios, condeno o executado, porém 

ressaltando que os mesmos já foram quitados na via administrativa, 

juntamente com o débito principal.”No mais, persiste a decisão tal como 

está lançada.Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 119991 Nr: 10017-35.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO FAVORETO, JOÃO FAVORETO, 

LUIZ DINALE FAVORETO, ROSINA PISSINATI FAVORETO, CLELIA DINALE 

ZUAN ESTEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT, VICENTE DE PAULA MARQUES FILHO - 

OAB:19901/PR

 Processo n° 2009/1595 (Cód. 119991)

VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que fora informada a quitação do débito.

 Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil, que o feito será extinto com resolução de mérito quando o 

devedor satisfizer a obrigação.

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, I I, c/c art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Por conseguinte, mesmo nos casos de quitação do débito na via 

administrativa, resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e 

honorários advocatícios, razão pela qual, condeno a parte executada, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, este último fixado no 

patamar de 10% sobre o valor da causa, de acordo com o artigo 85, §3, I e 

§19 do NCPC.

Proceda-se com a baixa da penhora/constrição eventualmente realizada 

nos autos. Intime-se via edital caso infrutífera a intimação da parte 

executada por meio do endereço informado nos autos.

Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, 

observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 04 de outubro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 292479 Nr: 19016-59.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MARIA LIZABETE FOCHI DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1.Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais 

contidos no artigo 319 do Código de Processo Civil. 2.Defiro a Gratuidade 

da Justiça, nos termos da Lei nº 1.060/50.3.Diante do fato de que no 

presente caso não se admite autocomposição, deixo de designar 

audiência de conciliação nos termos do art. 334, §4º, II do CPC.4.CITE-SE o 

Requerido para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da citação (art. 335, III c/c art. 231 ambos do NCPC), sob 

pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela Parte 

contrária (art. 344 do NCPC). 5.Passo à análise do pedido de antecipação 

de tutela: .Não há dúvida que existem documentos trazidos com a petição 

inicial de que a filhaa da autora é portadora de síndrome de down, com 

(...) 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no 

procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar 

ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser 

concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação 

legal.§ 1° Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar 

inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, 

na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal.§ 2° 

O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos processos de ação 

popular e de ação civil pública.§ 3° Não será cabível medida liminar que 

esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.§ 4° Nos casos em 

que cabível medida liminar, sem prejuízo da comunicação ao dirigente do 

órgão ou entidade, o respectivo representante judicial dela será 

imediatamente intimado.No caso em apreço, verifico que o pedido 

formulado nos autos encontra óbice no disposto no §3°, do artigo 1° da Lei 

8.437/92, já que esgotaria, no todo, o objeto da presente ação.Assim, 

tendo em vista o acima exposto, nos termos do art. 300, §3º do CPC c/c 

art. 1º, §3º da Lei 8.437/92 INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 292477 Nr: 19012-22.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINOELIA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .1.Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais 

contidos no artigo 319 do Código de Processo Civil. 2.Defiro a Gratuidade 

da Justiça, nos termos da Lei nº 1.060/50.3.Diante do fato de que no 

presente caso não se admite autocomposição, deixo de designar 

audiência de conciliação nos termos do art. 334, §4º, II do CPC.4.CITE-SE o 

Requerido para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da citação (art. 335, III c/c art. 231 ambos do NCPC), sob 

pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela Parte 

contrária (art. 344 do NCPC). 5.Passo à análise do pedido de antecipação 

de tutela: (...) Pública aplica-se o disposto nos arts. 1o a 4o da Lei no 

8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 

de agosto de 2009.A lei nº 8.437, em seu artigo 1º diz:Art. 1° Não será 

cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento 

cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou 

preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida 

em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.§ 1° 

Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou 

a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de 

mandado de segurança, à competência originária de tribunal.§ 2° O 

disposto no parágrafo anterior não se aplica aos processos de ação 

popular e de ação civil pública.§ 3° Não será cabível medida liminar que 

esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.§ 4° Nos casos em 

que cabível medida liminar, sem prejuízo da comunicação ao dirigente do 

órgão ou entidade, o respectivo representante judicial dela será 

imediatamente intimado.No caso em apreço, verifico que o pedido 

formulado nos autos encontra óbice no disposto no §3°, do artigo 1° da Lei 

8.437/92, já que esgotaria, no todo, o objeto da presente ação.Assim, 

tendo em vista o acima exposto, nos termos do art. 300, §3º do CPC c/c 

art. 1º, §3º da Lei 8.437/92 INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 189362 Nr: 6165-90.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e pelo mais que consta dos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente demanda. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.CONDENO a 

parte requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

fixando estes em 20% do valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, do 

CPC, porém, SUSPENDO tal condenação, na forma do artigo 98, §3º, do 

CPC, uma vez que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.Por fim, 

DETERMINO o imediato cancelamento do benefício implantado em favor da 

parte autora.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo-se com as anotações e baixas de estilo e 

arquivem-se os autos. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 191517 Nr: 7896-24.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO ALEXANDER VENANCIO LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e pelo mais que consta dos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente demanda. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.CONDENO a 

parte requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

fixando estes em 20% do valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, do 

CPC, porém, SUSPENDO tal condenação, na forma do artigo 98, §3º, do 

CPC, uma vez que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.Por fim, 

DETERMINO o imediato cancelamento do benefício implantado em favor da 

parte autora.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo-se com as anotações e baixas de estilo e 

arquivem-se os autos. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 196259 Nr: 11895-82.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA APARECIDA DO NASCIMENTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e pelo mais que consta dos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente demanda. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.CONDENO a 

parte requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

fixando estes em 20% do valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, do 

CPC, porém, SUSPENDO tal condenação, na forma do artigo 98, §3º, do 
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CPC, uma vez que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.Por fim, 

DETERMINO o imediato cancelamento do benefício implantado em favor da 

parte autora.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo-se com as anotações e baixas de estilo e 

arquivem-se os autos. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 166730 Nr: 6413-90.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL CARNEIRO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora, para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora aposentadoria por invalidez desde a data do 

indeferimento/cessação do benefício (25/02/2014 - fl. 30), com incidência 

de juros de mora a partir da citação (21/03/2014 – fl. 35-verso), quanto às 

parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada 

parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada 

parcela vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de 

Cálculo da Justiça Federal, CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada 

deferida. Nessa toada, deve persistir o pagamento do auxílio-doença até a 

implantação da aposentadoria por invalidez.No tocante aos honorários 

sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal, porém, deixo para fixar o 

percentual devido na oportunidade da liquidação do julgado, nos termos do 

artigo 85, § 4º, II, do CPC, o qual recairá somente sobre as prestações 

vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula n. 111 do 

STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento de despesas e custas 

processuais, salvo quanto àqueles valores eventualmente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 

7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO a remessa dos autos ao 

egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no artigo 496, inciso I, do 

CPC.Por oportuno, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, DECLARO 

extinto o feito com resolução do mérito.P. I. C.Após o trânsito em julgado, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, pugnar o que 

entender de direito. Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as 

anotações e providências de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 172121 Nr: 13755-55.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANI DO CARMO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e pelo mais que consta dos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente demanda. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.CONDENO a 

parte requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

fixando estes em 20% do valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, do 

CPC, porém, SUSPENDO tal condenação, na forma do artigo 98, §3º, do 

CPC, uma vez que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.Por fim, 

DETERMINO o imediato cancelamento do benefício implantado em favor da 

parte autora.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo-se com as anotações e baixas de estilo e 

arquivem-se os autos. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 173929 Nr: 15724-08.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO SANTOS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e pelo mais que consta dos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente demanda. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.CONDENO a 

parte requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

fixando estes em 20% do valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, do 

CPC, porém, SUSPENDO tal condenação, na forma do artigo 98, §3º, do 

CPC, uma vez que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.Por fim, 

DETERMINO o imediato cancelamento do benefício implantado em favor da 

parte autora.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo-se com as anotações e baixas de estilo e 

arquivem-se os autos. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 174569 Nr: 16470-70.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR DE ALMEIDA CAVANHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JUCELIA REZENDE DE MENDONÇA 

PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e pelo mais que consta dos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente demanda. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.CONDENO a 

parte requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

fixando estes em 20% do valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, do 

CPC, porém, SUSPENDO tal condenação, na forma do artigo 98, §3º, do 

CPC, uma vez que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.Por fim, 

DETERMINO o imediato cancelamento do benefício implantado em favor da 

parte autora.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo-se com as anotações e baixas de estilo e 

arquivem-se os autos. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 180386 Nr: 22304-54.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO MARQUESI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e pelo mais que consta dos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente demanda. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.CONDENO a 

parte requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

fixando estes em 20% do valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, do 

CPC, porém, SUSPENDO tal condenação, na forma do artigo 98, §3º, do 

CPC, uma vez que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.Por fim, 

DETERMINO o imediato cancelamento do benefício implantado em favor da 

parte autora.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Com o trânsito em julgado, 
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certifique-se, procedendo-se com as anotações e baixas de estilo e 

arquivem-se os autos. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 205770 Nr: 19392-50.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CICERA LINS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS a pagar à 

parte autora aposentadoria por invalidez desde a data da 

cessação/indeferimento do benefício (04/11/2015 – fl. 25), com incidência 

de juros de mora a partir da citação (13/01/2013 – fl. 29-verso), quanto às 

parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada 

parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada 

parcela vencida, sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de 

Cálculo da Justiça Federal, CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada 

deferida (fls. 26/27-verso). Nessa toada, deve persistir o pagamento do 

auxílio-doença até a implantação da aposentadoria por invalidez.Conforme 

fundamentação retro, DETERMINO que a Autarquia demandada promova a 

implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

intimação desta sentença, nos termos do artigo 300 do CPC.No tocante 

aos honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal ao 

pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal 

mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.P.I.C.Por oportuno, nos termos do inciso I do 

artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com resolução do mérito.Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e providências de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 154830 Nr: 3443-54.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVIA MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação Previdenciária para 

Concessão de Pensão Rural por Morte proposta por Olivia Mariano em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para condenar o 

requerido à implantação do benefício de pensão por morte, em razão de 

falecimento de segurado especial (trabalhador rural) em favor da autora a 

partir do requerimento administrativo (04/12/2017) fl. 125, nos termo do 

inciso II do artigo 74 da Lei 8213/91.Por consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Outrossim, a 

correção monetária pelo INPC, retroagirá à data do requerimento 

administrativo, incidindo sobre o débito previdenciário a partir do 

vencimento de cada prestação, cal pelo INPC e juros legais, nos termos do 

Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça 

Federal, deverão ser acrescidas desde a data da citação para as 

prestações anteriores a mesma e desde o vencimento, para as 

prestações posteriores. As prestações em atraso deverão ser pagas em 

uma única vez, acrescidas dos juros moratórios alhures mencionado.No 

tocante aos honorários sucumbenciais, considerando a iliquidez da 

sentença, deixo para fixar o percentual devido na oportunidade da 

liquidação do julgado, nos termos do art.85, §2º, II, do CPC, o qual recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos do enunciado da Súmula n.º 111 do STJ. No que tange as custas e 

despesas processuais, o INSS está isento de seu pagamento, de acordo 

com a Lei Estadual.Havendo ou não a interposição de recurso, proceda-se 

com a remessa do processo à Instância Superior, posto que a presente 

decisão está sujeita à remessa necessária, nos termos do art.496, I, do 

Novo Código de Processo Civil.Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas necessárias.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 156513 Nr: 5129-81.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA BORGUETI DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO QUINTÃO - 

OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação Previdenciária para 

Concessão de Pensão Rural por Morte proposta por Ilda Borgueti da Costa 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para condenar o 

requerido à implantação do benefício de pensão por morte, em razão de 

falecimento de segurado especial (trabalhador rural) em favor da autora a 

partir do requerimento administrativo (25/01/2017) fl. 126, nos termo do 

inciso II do artigo 74 da Lei 8213/91.Por consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Outrossim, a 

correção monetária pelo INPC, retroagirá à data do requerimento 

administrativo, incidindo sobre o débito previdenciário a partir do 

vencimento de cada prestação, cal pelo INPC e juros legais, nos termos do 

Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça 

Federal, deverão ser acrescidas desde a data da citação para as 

prestações anteriores a mesma e desde o vencimento, para as 

prestações posteriores. As prestações em atraso deverão ser pagas em 

uma única vez, acrescidas dos juros moratórios alhures mencionado.No 

tocante aos honorários sucumbenciais, considerando a iliquidez da 

sentença, deixo para fixar o percentual devido na oportunidade da 

liquidação do julgado, nos termos do art.85, §2º, II, do CPC, o qual recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos do enunciado da Súmula n.º 111 do STJ. No que tange as custas e 

despesas processuais, o INSS está isento de seu pagamento, de acordo 

com a Lei Estadual.Havendo ou não a interposição de recurso, proceda-se 

com a remessa do processo à Instância Superior, posto que a presente 

decisão está sujeita à remessa necessária, nos termos do art.496, I, do 

Novo Código de Processo Civil.Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas necessárias.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 120798 Nr: 10692-95.2009.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES AZEVEDO QUINTÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação Previdenciária para 

Concessão de Pensão Rural por Morte proposta por Maria de Lourdes 

Azevedo Quintão em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), 

para condenar o requerido à implantação do benefício de pensão por 

morte, em razão de falecimento de segurado especial (trabalhador rural) 
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em favor da autora a partir do requerimento administrativo (19/10/2016) fl. 

102, nos termo do inciso II do artigo 74 da Lei 8213/91.Por consequência, 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Outrossim, a correção monetária pelo INPC, retroagirá à data 

do requerimento administrativo, incidindo sobre o débito previdenciário a 

partir do vencimento de cada prestação, cal pelo INPC e juros legais, nos 

termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na 

Justiça Federal, deverão ser acrescidas desde a data da citação para as 

prestações anteriores a mesma e desde o vencimento, para as 

prestações posteriores. As prestações em atraso deverão ser pagas em 

uma única vez, acrescidas dos juros moratórios alhures mencionado.No 

tocante aos honorários sucumbenciais, considerando a iliquidez da 

sentença, deixo para fixar o percentual devido na oportunidade da 

liquidação do julgado, nos termos do art.85, §2º, II, do CPC, o qual recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos do enunciado da Súmula n.º 111 do STJ. No que tange as custas e 

despesas processuais, o INSS está isento de seu pagamento, de acordo 

com a Lei Estadual.Havendo ou não a interposição de recurso, proceda-se 

com a remessa do processo à Instância Superior, posto que a presente 

decisão está sujeita à remessa necessária, nos termos do art.496, I, do 

Novo Código de Processo Civil.Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas necessárias.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 138053 Nr: 8442-21.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELECINA GONÇALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO PIERUCCI DE SOUZA - 

OAB:8797A, SAMUEL GUIMARÃES DA SILVA - OAB:13173/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, diante da concordância das partes (fls. 117/118-v e 126), 

HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte executada às fls. 117/118.

Dessa feita, EXPEÇA-SE requisição de pagamento, conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94, desde já, DEFIRO tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, INTIMEM-SE as partes para que 

requeiram o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que seja 

observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, INTIME-SE seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, INTIME-SE a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

Fica desde já acolhida a renúncia. Ressalto que, neste caso, a RPV 

deverá ser preenchida com o valor do teto de 60 salários mínimos, 

devendo ser preenchidos os campos do valor principal corrigido, bem 

como dos juros proporcionalmente aos valores totais, nos termos da 

planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem como deverá ser 

anotada a data-base do mês de expedição da requisição;

3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na fase 

de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 166061 Nr: 5185-80.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIEL SAVAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 168799 Nr: 9524-82.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRENITA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 169046 Nr: 9830-51.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INES MENDES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT, WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - 

OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 169185 Nr: 10047-94.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IOSDETE DO CARMO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 170199 Nr: 11386-88.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINEIS SIMÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CARVALHO FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 173935 Nr: 15736-22.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE TARCIZO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 175778 Nr: 17747-24.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUSIMEIRE SOCORRO OLIVEIRA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 175782 Nr: 17755-98.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 176385 Nr: 18461-81.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO VALDOMIRO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 138690 Nr: 9114-29.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, 

NORM. E QUAL. IND. -INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO MATIOLI VERISSIMO 

SILVA - OAB:PROC. 1794057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRACIELLI DE OLIVEIRA 

GALLEGO - OAB:10755/MT

 Processo n° 9114-29.2011.811.0055 (Cód. 138690)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que fora informada a quitação do débito.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

que o feito será extinto com resolução de mérito quando o devedor 

satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, a qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no título executivo, sendo obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, I I, c/c art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação em honorários 

advocatícios, mesmo nos casos de quitação do débito na via 

administrativa, razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento 

dos honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor 

atualizado da causa, de acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do NCPC.

 Destarte, a par da documentação constante nos autos resta evidente que 

a executada é hipossuficiente, motivo pelo qual lhe defiro os benefícios da 

Gratuidade da Justiça, nos termos da lei 1.060/50, razão pela qual, deixo 

de condenar a requerida ao pagamento das custas, conforme art. 98, §1º I 

do CPC.

 De igual modo fica suspensa a execução dos honorários advocatícios, 

em respeito ao determinado no art. 98, §3º do CPC.

Proceda-se com a baixa da penhora/constrição eventualmente realizada 

nos autos.

Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, 

observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares.

 Publique-se.
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 Intime-se.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 23 de outubro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 233695 Nr: 22455-49.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOELI TEREZINHA ULRICH ME, NOELI 

TEREZINHA ULRICH, DIOGO HEITOR UMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA GRAZIELA MARTINS 

PORTO - OAB:12.579, OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA GRAZIELA MARTINS 

PORTO - OAB:12.579

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do devedor às 

custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos de quitação do débito 

na via administrativa, razão pela qual, condeno a parte executada, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados no patamar de 

10% sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o artigo 85, §3, I e 

§19 do NCPC. Proceda-se com a baixa da penhora/constrição 

eventualmente realizada nos autos.Intime-se via edital caso infrutífera a 

intimação da parte executada por meio do endereço informado nos autos 

ou constante da CDA.Quanto as custas e taxa judiciária, encaminhe-se ao 

setor competente para arrecadação.Após o trânsito em julgado 

providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as formalidades 

legais, realizando as anotações e baixas estilares. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 24 de outubro de 2018.FRANCISCO NEY 

GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 231384 Nr: 20072-98.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ELIZETE CONCEIÇÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCINEIA RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:16339/O

 Execução Fiscal Processo n.º 20072-98.2016 (Cód. 231384)VISTOS, 

ETC. Inicialmente, defiro o pedido de reunião da presente execução a de 

Código 165648, conforme requerido pela parte autora.Diante disso, 

considerando que o feito anteriormente mencionado (Cód. 165648) foi 

ajuizado previamente ao presente, bem como tendo em vista que a 

execução das CDA’s encartadas à peça de ingresso prosseguirão nos 

referidos autos, vislumbro a perda superveniente do interesse de agir, já 

que os atos executórios para a satisfação do débito serão realizados no 

processo nomeado principal.Logo, verifica-se a dissipação de interesse 

processual para o prosseguimento da ação, devendo o feito ser 

extinto.Ademais, não se pode olvidar que a legitimidade de parte e o 

interesse de agir, devem estar presentes não só no ato de instauração do 

processo, mas também no momento em que se julga o mérito da 

causa.Segundo o mestre Humberto Theodoro Júnior, in Curso de Direito 

Processual, v. 1. Rio de janeiro: Forense, 1999, p. 314, "Quer isto dizer 

que, se existirem ao tempo da formação da relação processual, mas 

desaparecerem ao tempo da sentença, o julgamento deve ser de extinção 

do processo por carência de ação, sem apreciação do mérito".Foi 

exatamente o que ocorreu no caso em tela, pois, em decorrência do 

deferimento da reunião dos processos em nome da parte executada, os 

atos processuais serão praticados no processo principal, de modo que 

houve a perda superveniente do objeto da presente. Por estas razões, 

JULGO E DECLARO EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 485, inciso VI, combinado com o artigo 354, 

ambos do Novo Código de Processo Civil.Sem custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios.Após trasladadas cópias das 

CDA´s exequendas ao processo de código 165648 e preclusa a via 

recursal, arquivem-se os autos, com as devidas anotações e baixas de 

estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 24 de 

outubro de 2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 239890 Nr: 7697-31.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDI AÇO INDUSTRIA METALURGICA LTDA 

ME, SANDRA PESSOA, ARAO PAIM DO NASCIMENTO, ROSEMEIRE 

PESSOA, MARCIO JEANDRE DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDOLFO ALVES DA COSTA 

- OAB:4366/MT

 Processo n.º 7697-31.2017 (Cód. 239890)

VISTOS, ETC.

Inicialmente, defiro o pedido de folhas retro, tendo em vista que a petição 

de fls. 40/45 foi aparentemente protocolada em processo equivocado em 

decorrência de erro material, razão pela qual, determino o 

desentranhamento da petição, bem como que seja retirado o nobre 

causídico como patrono habitado no processo.

Ademais, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito 

no prazo legal.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 25 de outubro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 109409 Nr: 8036-05.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOMALUX INDUSTRIA DE CONDUTORES E 

PERFILADOS LTDA, ELIANE EMERICH SOUZA, FABIO DE CASTRO E 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO AUGUSTO BITTAR - 

OAB:16017-MT

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do devedor às 

custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos de quitação do débito 

na via administrativa, razão pela qual, condeno a parte executada, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados no patamar de 

10% sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o artigo 85, §3, I e 

§19 do NCPC.Proceda-se com a baixa da penhora/constrição 

eventualmente realizada nos autos.Intime-se via edital caso infrutífera a 

intimação da parte executada por meio do endereço informado nos autos 

ou constante da CDA.Quanto as custas e taxa judiciária, encaminhe-se ao 

setor competente para arrecadação.Após o trânsito em julgado 

providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as formalidades 

legais, realizando as anotações e baixas estilares. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 25 de outubro de 2018.FRANCISCO NEY 

GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 244960 Nr: 12747-38.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TGA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME, 

ADILSON MARTINS MACHADO, FERNANDA APARECIDA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE TEODORO PORTO - 

OAB:22820/O/MT, NILSON NOVAES PORTO - OAB:20487/O

 Autos nº 12747-38.2017 – Cód. 244960

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública 
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Estadual em face de Tga Comércio de Bebidas Ltda Me e outros, todos 

devidamente qualificados.

Inicialmente, verifico que fora informado pela parte exequente que a 

Certidão de Dívida ativa foi cancelada.

Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, 

a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer 

ônus para as partes.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA, por sentença, a presente execução, na 

forma dos 26 da Lei 6.830/80.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas de estilo. 

Cumpra-se.

Tangara da Serra, 25 de outubro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 280568 Nr: 9453-41.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CALETTI DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVARISTO ARAGÃO SANTOS - 

OAB:OAB/PR 24.498, JOÃO GRASSANO - OAB:OAB/MT 23.852, 

PRISCILA KEI SATO - OAB:15684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O, MUNIR YUSEF JABBAR - OAB:10.582-MS

 Dessa forma, uma vez caracterizada a litispendência, sendo certo que a 

presente ação de busca e apreensão faz plena relação com a ação de 

busca e apreensão n.º 22009-12.2017.811.0055, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, 

inciso V e § 3º do Código de Processo Civil.Em atenção do princípio da 

causalidade, condeno a parte requerente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios do patrono do requerido, os quais 

estabeleço em R$20.000,00 (vinte mil reais), com fulcro no artigo 85, §§2º 

e 8º, do Código de Processo Civil.Preclusas as vias impugnativas, 

encaminhe os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

arquivando-se com as cautelas legais.Por fim, proceda-se o translado de 

cópia das fls. 445/559 aos autos n.º 22009-12.2017.811.0055 – Código nº 

256696, certificando-se naqueles autos que se tratam de cópias dos atos 

praticados nestes autos ora extintos.Deixo de aplicar ao autor penalidade 

por litigância de má fé, visto que não constatei qualquer divergência 

relevante entre estes autos e os autos originais, não extraindo qualquer 

intenção do autor com tal prática inovar artificialmente a realidade fática 

dos autos, sendo certo que poderia ter atingido o mesmo desiderato sem 

qualquer irregularidade, distribuindo claramente incidente processual 

pugnando por tutela de urgência, instruindo-o com cópia integral do feito 

declinado, destacando a pendência da remessa dos Autos 

originais.Publique-se. Registra. Intime-se e se cumpra.Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 25 de outubro de 2018.Marcos 

Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 59909 Nr: 1535-69.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIAN CARLA DOS SANTOS ZUCHETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO LUIZ ACCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vivian Carla Dos Santos 

Zuchetto - OAB:5.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius Dall Comune 

Hunhoff - OAB:10453/O

 Intimação do exequente para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias 

sobre os documentos juntados nos autos, as folhas 545/548.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 155315 Nr: 3946-75.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL COMÉRCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA ME, VALDECI MACENA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a exequente para promover o prosseguimento no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 281534 Nr: 10252-84.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA DEON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A, CNH 

INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O, MUNIR YUSEF JABBAR - OAB:10.582-MS, 

SHAILLA STREPPEL JABBAR - OAB:14.574/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15.687-A/MT, EVARISTO ARAGÃO SANTOS - 

OAB:15686-A, EVARISTO ARAGÃO SANTOS - OAB:OAB/PR 24.498, 

PRISCILA KEI SATO - OAB:15684-A/MT

 AUTOS: 281534Vistos,Cuida-se de Ação de Indenização com pedido de 

antecipação de tutela Promovida por Rodrigo Caletti Deon e Rubia Argenta 

Deon em desfavor de Banco CNH Industrial Capital S/A e CNH Industrial 

Latin America Ltda.Aduzem para tanto serem agricultores no Município da 

Comarca de Brásnorte e que para o implemento de sua atividade 

adquiriram uma série de máquinas e está a indicar, tem por objetivo 

antecipar alguns dos efeitos da tutela de mérito pretendida, caso reste 

demonstrada a verossimilhança das alegações, o fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação ou o manifesto propósito protelatório do 

réu, a teor do que dispõe : Jorge Luis Costa Beber..., nos termos do artigo 

335, I, do Código de Processo Civil, iniciar-se-á o prazo para contestação 

d o  l i t i s d e n u n c i a d o ,  v i s t o  q u e  o s  d e m a i s  j á  s e 

anteciparam.Considerando-se tal retrospecto atinente a antecipação de 

manifestações, e considerando-se assim a real possibilidade do 

denunciado também possuir o interesse em antecipar sua contestação e 

as demais partes apresentarem suas manifestações também de oficio, 

com subsequentes pedidos de cancelamento de audiência, determino 

desde já, para tal situação a manutenção da designação supra, 

ressaltando-se, contudo, que em tal hipótese a audiência será realizada 

diretamente por este Magistrado, oportunizando-se a possibilidade de 

saneamento com a participação das partes.Outrossim, oportunizo a 

manifestação de todas as partes sobre preclusão, inclusive pro judicato e 

prorrogação atinente as matérias atinentes a Competência deste Juízo, 

tanto para o presente feito, quanto para as ações declinadas para este 

juízo que deverão ser apensadas ao presente feito, considero necessária 

tal oportunização ante a existência inúmeras manifestações contraditórias 

ou ao menos aparentemente contraditórias dos requeridos quanto a tal 

matéria..Intimem-se. Às providências.Tangará da Serra/MT, 25 de outubro 

de 2018.Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 231326 Nr: 19986-30.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVEREST FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES NOVA FRONTEIRA S/A, 

GRAOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO AGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DA SILVA ALVES - 

OAB:6851-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para retirar, no prazo legal, a carta 

precatória expedida para a Comarca de Sapezal-MT para, avaliação, 

devendo, no ato da retirada, comprovar o pagamento das custas judiciais, 
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bem como, instruí-la com as peças necessárias, e após retirá-la, 

comprovar em 30 dias sua distribuição no juízo deprecado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 256696 Nr: 22009-12.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CALETTI DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉSAR AUGUSTO TERRA - 

OAB:17556 PR, JOÃO LEONELHO GABARDO FILHO - OAB:16.948 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O, MUNIR YUSEF JABBAR - OAB:10.582-MS, 

SHAILA STREPPEL JABBAR - OAB:OAB/MS 14.574

 Ante o exposto, DEFIRO liminarmente a medida pleiteada pelo 

requerente.Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se 

os bens descritos na inicial em mão da parte requerente, na pessoa de 

seu representante legal ou pessoa por esta indicada.Executada a liminar, 

cite-se a parte requerida para, em 5 (cinco) dias, pagar a integralidade da 

dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor na inicial, 

acrescidos das despesas processuais e honorários advocatícios, estes 

desde já fixados em 10% (dez por cento) do valor da divida (Dec.-lei nº 

911/69, art. 3º, parágrafo 2º), hipótese na qual o bem lhe será restituído 

livre de ônus. Por fim, se lhe aprouver, poderá o devedor fiduciante 

apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias da execução liminar 

(Decreto-lei nº 911/69, artigo 3º, parágrafo 3º).Expeça-se o necessário, 

ficando autorizado o cumprimento do mandado com os benefícios do artigo 

212 e seus parágrafos, dos artigos 536 § 2º, 846, § 2º e 782, § 2º todos 

do Código de Processo Civil.Outrossim, considerando-se que os bens 

haviam sido ao menos em parte apreendidos e foram restituídos por meio 

de Carta Precatória cujo cumprimento já havia sido sustado parcialmente 

pelo Juízo Competente, reputo de rigor a fixação de preceito cominatório, 

nos mesmos termos fixados pelo Juízo Plantonista da Terceira Vara da 

Comarca de Barra do Bugres, consistente em multa diária de R$ 

500.000,00 limitada ao montante de R$ 10.000.000,00, fixando-se o prazo 

de 24 horas para a restituição da totalidade dos bens objeto do presente 

feito. Devendo ainda ser caso não sejam os bens restituídos no prazo 

indicado, oportunizada a manifestação das partes quanto a aplicação de 

penalidades atinentes a litigância de má fé.Procedam-se, as intimações e 

expedições necessárias. Cumpra-se com urgência.  À s 

providências.Tangará da Serra/MT, 25 de outubro de 2018.Marcos 

Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 125184 Nr: 4166-78.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARINDA ALVES DE PAULA, ANDRÉ JUNIOR 

PEREIRA, ALICIO VEIGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CEZAR SANTOS REIS 

- OAB:22096/O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, MARIANA FRANCISCA DE 

SOUZA SANCHES - OAB:10938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA 

- OAB: 3.659-A/MT

 Vistos,

Considerando-se a ausência de impugnação e a utilização de encargos já 

reputados licitos quando do julgamento dos embargos, homologo o cálculo 

de fls. 157, que se refere a presente execução.

Proceda-se a Consulta junto ao Renajud no que tange ao veiculo 

inicialmente penhorado e outros veiculos em nome dos executados.

Após, oportunize-se ao exequente a indicação de bens para o 

prosseguimento do presente feito.

Outrossim, translade-se cópia da petição e dos cálculos para as demais 

execuções a que se refere.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 277057 Nr: 6636-04.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENICE VALENTINA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intime-se o requerente para proceder o recolhimento das custas e 

despesas processuais, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma do artigo 35, 

inciso VII, da Lei Orgânica da Magistratura, sob pena de indeferimento da 

inicial.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 290233 Nr: 17238-54.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO BERNARDO DO NASCIMENTO, MARIA 

ALZIRA VIANA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÉSIO PLATES DE OLIVEIRA 

- OAB:23.592-O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ATA DE AUDIÊNCIA CÍVEL

Audiência de dia 15 de fevereiro de 2018, às 14:00 horas-MT

Autos nº: 290233

PRESENTES: O Meritíssimo Juiz de Direito da 5ª Vara, Marcos Terencio 

Agostinho Pires, a preposta do autor acompanhada de sua advogado e o 

requerido também acompanhado de sua advogada.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência. Restou frustrada a composição, 

contudo foi apresentado questionamento pela parte autora, quanto a 

possibilidade de proposta pela requerida de valores indenizatórios 

mediante compensação de valores decorrente da coparticipação do plano 

do autor, bem como sobre a existência de outras modalidades de 

atendimento, com restrição de honorários com alteração da 

coparticipação.

 Após foi prolatada a seguinte decisão:

Vistos,

Frustrada a conciliação, aguarde-se o decurso do prazo de defesa, sem 

prejuízo de eventuais propostas de composição com base nas 

informações solicitadas pelos requerentes. NADA MAIS, encerrou-se esta 

audiência, sendo que os presentes assinam a ata.

 Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

Representante do Autor

Advogada do Autor

Preposto da Empresa Requerida

Advogada do Requerido:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 256696 Nr: 22009-12.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CALETTI DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉSAR AUGUSTO TERRA - 

OAB:17556 PR, JOÃO LEONELHO GABARDO FILHO - OAB:16.948 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O, MUNIR YUSEF JABBAR - OAB:10.582-MS, 

SHAILA STREPPEL JABBAR - OAB:OAB/MS 14.574

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito do valor 

correspondente a duas (02) diligências para cumprimento do Mandado de 
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Citação, Busca e Apreensão, no bairro Jardim Tanaka nesta cidade, ao 

qual será acrescido a importância relativa à tarifa bancária, cujo depósito 

deverá ser efetuado por meio de Guia emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, 

devendo apresentar comprovante nos autos a fim de que se efetive o 

cumprimento do mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 102848 Nr: 1706-89.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LUCIO SANTOS, MARIA EDINILMA SANTOS, 

RODOLFO APARECIDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO ALVES MARTINS 

JACARANDÁ - OAB:10.827, MÁRIO MÁRCIO DE LARA SORIANO - 

OAB:3.946

 Vistos,

Inviável o acolhimento de nova impugnação frente cálculo já impugnado e 

homologado, sendo patente no presente feito a preclusão decorrente da 

impugnação de fls. 226 já afastada, sendo inviável a renovação de 

impugnação de cálculo já homologado.

Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 235/235v.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 128407 Nr: 7297-61.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE BERILO DOS SANTOS, JULIANO HIGINO DA 

SILVA JÚNIOR, DAGOBERTO MARIANO BERNARDI, ADVOCACIA J. B. 

SANTOS S/C, JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO HIGINO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:4045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO MÁRCIO DE LARA 

SORIANO - OAB:3.946

 Autos cod. n 102848

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por José Berilo dos 

Santos e outros em DETRAN?MT, todos já qualificados.

A parte exequente requereu às fls. 133 o cumprimento de sentença do 

valor de R$ 14.070,90, referente a honorários de sucumbência.

 A parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença 

às fls. 162 alegando excesso de execução, destacando que o saldo 

devido ao autor é de R$ 12.562,62

Às fls. 147 e seguintes o exequente concordou com os cáculos 

apresentados na impugnação.

É o necessário à análise e decisão.

O excesso de execução encontra-se inserto no rol das matérias que 

podem ser discutidas por meio de impugnação ao cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 535, inciso IV, do Código de Processo Civil, 

sendo certo que com o teor da manifestação do exequente aderindo ao 

cálculo do executado, de rigor seu acolhimento.

Ante o exposto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença,

Homologo a planilha de cálculo apresentada pela parte executada fls. 146.

Expeça-se o RPV observando-se o disposto no art. 535, § 3º, do Código 

de Processo Civil.

Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito,,

Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 26 de outubro de 2018

 Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 259080 Nr: 24095-53.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR DA SILVA, A. PIVA & PIVA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. PIVA & PIVA LTDA, JAIR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Cortes - 

OAB:20381/O, DANIELLY FERREIRA LIMA DE FREITAS - OAB:18068, 

JOSÉ HENRIQUE CARDOSO ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT, MAURICIO 

MONTAGNER - OAB:20670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Cortes - 

OAB:20381/O, DANIELLY FERREIRA LIMA DE FREITAS - OAB:18068, 

JOSÉ HENRIQUE CARDOSO ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT, MAURICIO 

MONTAGNER - OAB:20670/MT

 Autos nº 259080VistosTratam os autos de ação indenizatória promovida 

por Jair da Silva em desfavor de A. Piva & Piva Ltda Elias Antunes dos 

Santos, visando a condenação do requerido por indenização por danos 

materiais e morais decorrentes de irregularidade na marcação e 

transferência de veículo objeto de permuta entre as partes, visto que o 

requerido não teria lhe disponibilizado a CND.Devidamente citado foi 

realizada audiência de conciliação às fls. 41;Frustrada a conciliação o 

requerido apresentou peça de defesa com pedido reconvencional 

destacando que não deu causa a demora de transferência e que não 

possuía qualquer pendência apta a obstar a retirada pelo próprio autor 

...partes, reputando ser inviável o julgamento do feito de forma antecipada, 

ante a natureza fática e consequências jurídicas inerentes ao presente 

feito.DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de 

dezembro de 2018, às 14h00min, sendo que as partes deverão 

apresentar o rol de testemunhas no prazo de 15 dias, na forma do § 4º do 

art. 357 do CPC, bem como providenciar a sua respectiva intimação, 

conforme determina o art. 455 do CPC.Na intimação das partes para 

prestarem depoimento pessoal constará a advertência da pena de 

confissão, consoante estabelece o § 1º do art. 385 do CPC.Sem prejuízo 

oficie-se a Receita Federal, solicitando-se informações sobre a existência 

de Divida Ativa apta a obstar a emissão de CND DAU em relação a 

empresa requerida entre 29/7/2016 e 21/7/2017..EXPEÇA-SE o 

necessário.Intimem-se. Cumpra-se.Tangará da Serra, 16 de outubro de 

2018Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 169227 Nr: 10107-67.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J A SERVIÇO E TRANSPORTE LTDA ME, 

LUCAS CASUSA JERONIMO, EDILAINE GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT, JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:17074-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:, FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 Intime-se a exequente para promover o prosseguimento no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 287065 Nr: 14824-83.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADVOCACIA BRIDI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065 a, NIVALDO LUIZ PEREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:OAB/AM13833

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de imprensa no 
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sentido de intimar o Advogado da parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação juntada aos autos no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 169117 Nr: 10461-92.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTE MOTORS COMERCIO DE VEICULOS 

LTDA, HELIO MAROSTICA, MARIA REGINA PADOVAN MAROSTICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980/A-MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT, LUIZ CARLOS 

ICETY ANTUNES - OAB:18.032-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASTÃO BATISTA TAMBARA 

- OAB:12529-A MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CERTIDÃO ABAIXO TRANSCRITO: Certifico que foi expedido 

carta de citação dos requeridos Maria Regina Padovan Marostica e Helio 

Marostica nos endereços obtidos atraves do entes conveniados no 

Tribunal de Justiça, sendo que todos foram infrutiferos (fls. 232/255. )

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 160227 Nr: 9894-95.2013.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FERREIRA RIBEIRO, ALEXANDRINA ANTUNES 

BARBOSA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SALVADOR PEREIRA GUERRA, 

RAIMUNDO FARIAS RIBEIRO, Aurinha Grunevald, ESPOLIO DE APARECIDA 

PEREIRA GUERRA, NINFA GUERRA MUNIZ, SALVADOR GUERRA FILHO, 

ERENIR NUNES GUERRA, MARIA HELENA GUERRA ESTEVEZ, MARIA 

APARECIDA GUERRA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSON SCHMATZ - 

OAB:15655-MT, Vinicius Dall Comune Hunhoff - OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Renove-se o Oficio, incluindo no mandado as informações solicitadas, 

instruindo-as com os documentos apresentados pelo autor, bem como de 

sua petição, cosnginado-se expressamente tratar-se de desmembramento 

de imóvel urbano.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 177127 Nr: 19226-52.2014.811.0055

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DANIELE CRISTINA SILVA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEREIRA FILHO, MARIA DAS GRAÇAS 

SOUTO-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO, LUCELIA OLIVEIRA 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO 

- OAB:16.255-MT, CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - 

OAB:OAB/MT7194, CRISTINA PEREIRA LUCENA DIAS - OAB:7194-MT, 

ERIKO SANDRO SUARES - OAB:8264-MT, GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - 

OAB:OAB/MT 11.837, WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - 

OAB:10.910-B/MT, WESLEY LEANDRO DAMASCENO - OAB:14150-0

 Vistos,

Considerando-se que de fato não existem nos autos qualquer decisão em 

relação aos embargos de declaração de fls. 112, retornem aos autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça para regularização do feito e seu 

prosseguimento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 124005 Nr: 3013-10.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DOS REIS MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ANTONIO CANHOTO, Grupo 

Hospitalar Vida e Saúde S/S Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN VINICIUS 

PAGNUSSAT - OAB:13.525-B, ELIAS ALVES FERRO - OAB: OAB/MT 

11.838, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, RODRIGO 

CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA APRESENTAÇÃO DE 

MEMORIAIS NO PRAZO SUCESSIVO DE 10 DIAS

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 215303 Nr: 6270-33.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JTFN, SILVANA FABIANA BREITENBACH, PBT, ESPOLIO 

DE PAULO TRAJANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO TRAJANO DA SILVA, ALMIR JOSE 

LENZI, REGINA HELENA SANTOS, CRISTINA SARDINHA PEDROTTI, 

DANNY CARLOS PEDROTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.878-MT, JOSE MARIA BARBOSA - OAB:16697/O, LUIS 

CARLOS DE PAULO BARBOSA - OAB:12107/MT, RAFAEL JERONIMO 

SANTOS - OAB:OAB/MT 13.389, YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319

 Vistos,

Considerando-se erro material na sentença homologatória, ficando as 

partes isentas quanto ao pagamento de custas nos termos do § 3 do 

artigo 90 do CPC

Renovem-se as intimações ante retificação.

Após, certificado o transito em julgado, procedam-se os registros e baixas 

necessárias e então arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 256989 Nr: 22277-66.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ROBERTO YANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:52589, EVARISTO ARAGÃO SANTOS - OAB:OAB/PR 24.498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:MT 7.216, HERMES BEZERRA SILVA NETO - 

OAB:11405/O

 Vistos,

Encaminhe-se ao Juízo solicitante cópia dos documentos de fls. 88/181, 

destacando-se a localização do bem objeto da busca e apreensão para 

que Depreque os atos necessários a restituição do bem, caso ainda 

permaneça vigente tal determinação.

Após, sendo certo que o objeto do presente incidente se limitava ao 

cumprimento da decisão liminar de Busca e Aprreensão, retornem os 

autos ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 135793 Nr: 5997-30.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO BARBERO HERRERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 
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GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORAH BARBOSA 

CAMACHO - OAB:11335/MT, RODRIGO NUSS - OAB:OAB/MT 16.509

 Vistos,

Expeça-se auto de constatação para verificação e identificação do atual 

ocupante do imóvel, confirmando-se inclusive junto a vizinhas a identidade 

das pessoas que residem no mesmo.

Após, oportunize-se o contraditório quanto ao teor da certidão e interesse 

das partes na produção de outras provas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 201465 Nr: 15836-40.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINEIDE MARIA SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELN GESTÃO DE NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA MOURA VIEIRA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 24.350/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCO ARIEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 Vistos,

I - Ofcie-se a Municipalidade para que proceda a transferência das 

pendências atinentes ao IPTU objeto do acrodo de fsl. 56 atintne ao imóvel 

indicado no contrato de fls. 16/22 ao peticinante ou emita as guias 

necessárias para que o mesmo proceda o recolhimento do tributo 

pendente, esclarecendo o mesmo os procedimentos administrativos para a 

transferência dos registros para fins de cobrança de IPTU.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 201465 Nr: 15836-40.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINEIDE MARIA SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELN GESTÃO DE NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA MOURA VIEIRA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 24.350/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCO ARIEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 Vistos,

Considerando-se que o artigo 323 do CPC permite a continua inclusão das 

parcelas que forem vencendo no curso da lide e sendo certa a natureza 

"pro rata die" dos encargos, acolho a impugnação apresentada pelo 

exequente e rejeito de plano a impugnação apresentada pelo executado 

que sequer apresentou cálculos dos valores que reputa devidos.

Assim, homologo o laudo/cálculo de fls. 263/271.

Intimem-se. Certificado o decurso do prazo de 60 dias sem apresentação 

de pedido atinente ao cumprimento de sentença, remetam-se os autos ao 

arquivo.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 282799 Nr: 11304-18.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO HENRIQUE VOLTOLINI DE SOUZA, 

OLCINEI RODRIGO TONIAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT, DARLENE KATIA FOGLIATTO GOUVEIA - 

OAB:12.106/MT

 Vistos,

 Olcinei Rodrigo Toniazzo e Pedro Henrique Voltoline Souza foram 

denunciados como incursos nas sanções do art. 33, “caput” e 35, “caput”, 

ambos da Lei 11.343/06, por fato ocorrido no dia 30 de maio de 2018.

Determinada a notificação (fl.72), os processados foram notificados 

(fls.80/81) e apresentaram as defesas (fls.82/89 e 95/98-v).

Entendendo que tem direito à liberdade, o segundo denunciado requereu a 

revogação de sua prisão, por intermédio de advogado.

Instado a manifestar, o MPE opinou pelo indeferimento do pleito 

(fls.120/123).

É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

 DO PEDIDO LIBERATÓRIO.

Atenta ao que foi produzido nos autos, não encontro fatos que autorizem 

a modificação da decisão que decretou a segregação preventiva, razão 

pela qual, reiterando integralmente a fundamentação anterior (fls. 27/30 – 

código 280855), mantenho a medida extrema e, respeitando o 

entendimento da douta defesa, indefiro o pedido liberatório de fls. 82/89.

DO PROCEDIMENTO.

 Consigno que as argumentações dos acusados Olcinei Rodrigo e Pedro 

Henrique se confundem com o mérito, razão pela qual serão analisadas 

em cognição exauriente.

Em consonância com os preceitos processuais da Lei 11.343/2006 e, 

entendendo que estão preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, 

recebo a Denúncia e designo a audiência de instrução, interrogatório e 

julgamento para o dia 05/12/2018, às 14h 15min.

Nos termos do art. 56 da Lei de Drogas, determino a citação e intimação 

dos acusados.

Atente-se a secretaria para a necessidade de intimação das testemunhas 

arroladas na inicial e as apontadas na peça defensiva.

Às providências (URGENTE).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 291274 Nr: 17982-49.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.ARENAPÓLIS-MT, MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERSON JORGE GALVAO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉDER PEREIRA DE ASSIS - 

OAB:8066

 Vistos,

Para o integral cumprimento do ato deprecado (interrogatório do acusado 

Vanderson Jorge Galvão da Silva), designo o dia 23.01.2019, às 15h 

10min.

 Oficie-se o juízo deprecante, com as informações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 292145 Nr: 18746-35.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO-GO, 

MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSENILDO TAVARES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO RODRIGUES 

ROCHA - OAB:38198/DF

 Vistos,

Para o integral cumprimento do ato deprecado (interrogatório do acusado 

Josenildo Tavares Gomes), designo o dia 23.01.2019, às 14h 30min.

 Oficie-se o juízo deprecante, com as informações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 292218 Nr: 18788-84.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.CAARAPÓ-MS, MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TENÓRIO DE OLIVEIRA ARRES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 
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OAB:18322/MT

 Vistos,

Para o integral cumprimento do ato deprecado (inquirição da testemunha 

Sidney Alexandre da Silva), designo o dia 23.01.2019, às 14h 50min.

 Oficie-se o juízo deprecante, com as informações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 146508 Nr: 6248-14.2012.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RINALDO DIAS DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 Vistos,

Rinaldo Dias de Brito foi denunciado nas penas do art. 147 do CP c/c art. 

5º, I da Lei 11.340/06 em concurso material com o art. 121, § 2º, III c.c art. 

61, II, “f”, todos do CP.

Recebida a inicial em 04/09/2012, o acusado foi citado pessoalmente (fl. 

41) e apresentou resposta à acusação às fls. 44/60.

 Designada audiência de instrução e julgamento (fl. 123), o réu não foi 

encontrado para ser intimado. Aplicado o disposto no art. 367 do Código 

Penal (fls. 131 e 146) este juízo decretou a prisão processual do 

processado (fls. 148/149).

À fl. 147, o MPE desistiu da oitiva das testemunhas Joana Pereira da Silva, 

do seu esposo e Solange Seadra da Silva, em razão de não ter localizado 

o endereço dos mesmos.

 Após novas diligências, o MPE informou o endereço das testemunhas e 

do réu e pediu a oitiva dos mesmos, com a reconsideração da decisão que 

homologou as desistências (fls. 184/192)

É o relato do necessário. Decido.

Compulsando os autos, verifico que as testemunhas informadas na inicial 

acusatória não foram localizadas ou inquiridas até o momento. Desta 

forma, considerando a necessidade de instruir o processo e assim 

torná-lo apto para julgamento e, ainda, diante dos endereços indicados 

pelo MPE, decido:

 1 - Designo audiência de instrução, interrogatório e julgamento para o dia 

27/02/2019, às 16h 30mim.

2 – Determino a atualização do mandado de prisão, constando os 

requisitos da CNGC e a inclusão do mesmo no sistema BNMP.

3 – Para cumprimento do mandado de prisão e intimação do processado 

da audiência, determino o envio de carta precatória para comarca de 

Costa Rica/MS.

4 – Encaminhe-se carta precatória, devidamente instruída, para a comarca 

de Uruará/PA, com a finalidade de inquirição da testemunha Maria Nazaré 

Xavier de Lima, com prazo de 60 (sessenta) dias.

Atente-se a secretaria aos endereços colacionados na derradeira 

manifestação ministerial.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 218316 Nr: 8583-64.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARKOS KENDEL DA CRUZ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Rosa Neto - OAB:9823

 Vistos,

 Trata-se de processo executivo instaurado para o cumprimento da pena 

total de 02 (dois) anos de reclusão, bem como pagamento de 10 dias-multa 

por Marcos Kendel da Cruz Silva.

O Ministério Público requereu a extinção da punibilidade do recuperando, 

pelo cumprimento da reprimenda (fl. 52).

 É o relato. Fundamento. Decido.

 Analisando os autos, verifico que o sentenciado cumpriu integralmente a 

pena privativa de liberdade imposta, razão pela qual, nos termos do art. 

66, II da Lei de Execuções Penais, EXTINGO A PUNIBILIDADE do 

recuperando Marcos Kendel da Cruz Silva, com relação à referida sanção.

Quanto à reprimenda de multa, assinalo que com o advento da Lei n.º 

9.268/96, a competência para sua execução passou a ser da Vara da 

Fazenda Pública, sendo legítimos para sua cobrança, os Procuradores da 

Fazenda. Desta forma, tendo em vista que não houve o pagamento dos 

dias-multa, determino a expedição e encaminhamento de certidão para a 

Fazenda Pública Estadual, acerca da reprimenda pecuniária a qual foi 

condenado o reeducando, a fim de que a mesma tome as providências 

cabíveis, no sentido de inscrevê-la em Dívida Ativa, bem como promover a 

sua execução, se entender pertinente.

Após o trânsito em julgado, procedam-se todas as comunicações 

necessárias, inclusive ao Cartório Distribuidor, arquivando-se os autos na 

sequência.

P.I.C.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 223263 Nr: 12647-20.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MAIKE DIONÍSIO DE LIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdomiro Antonio da Silva - 

OAB:21128/B

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU PARA NO PRAZO DE CINCO (05) 

DIAS, APRESENTAR MEMORIAIS ESCRITOS.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 254666 Nr: 20378-33.2017.811.0055

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ANTÔNIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo:30

Intimando:Indiciado(a): Paulo Antônio dos Santos Filiação: José Antônio 

dos Santos e Maria Aparecida dos Santos, brasileiro(a), natural de 

Diamantino-MT, convivente, operador de máquinas, Endereço: Rua Gavião, 

Quadra 10, Lote 15, Bairro: Jardim Alto Boa Vista, Cidade: Tangará da 

Serra-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Autos nº: 20378-33.2017.811.0055.

Código Apolo nº: 254666.

Vistos etc.

Trata-se de pedido de providências protetivas (cautelares), feito por Nadir 

Toledo de Albuquerque contra a conduta de Paulo Antônio dos Santos, em 

decorrência das agressões sofridas no âmbito das relações domésticas, 

abarcados pela Lei Maria da Penha.

As medidas de proteção foram deferidas (fls. 10/13). O réu foi citado via 

edital (fls. 17/17 verso) e não respondeu ao chamamento judicial (certidão 

de fls. 19).

Nomeada a Defensoria Pública para exercer a curadoria especial, foi 

apresentada contestação às fls. 22/22 verso, por negativa geral, 

pleiteando pela revogação das medidas deferidas, onde não protestou 

pela produção de outras provas.

Com vista dos autos, o Ministério Público pugnou pela prolação de 

sentença, com a ratificação das medidas concedidas liminarmente (fls. 

23/23 verso).

É o relato do necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

No que atina à manifestação do agressor, formulado pela defesa técnica, 

compulsando-a detidamente, entendo que os argumentos despendidos 

não são capazes de refutar a ratificação das medidas protetivas 

anteriormente deferidas em prol da vítima.

Outrossim, considerando a ausência de elementos novos trazidos pelo 

suspeito para confrontar as declarações veementes da ofendida Nadir 

Toledo de Albuquerque, constato que a procedência da demanda é medida 

que se impõe.
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Acerca da possibilidade de julgamento antecipado do pedido, dispõe o 

Código de Processo Civil:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença 

com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

(...)”

Pois bem. Analisando com acuidade o conjunto probatório já acostado aos 

autos, consistente no termo de declarações da vítima, bem como, tendo 

em vista a ausência de elementos novos contidos na manifestação do 

suspeito, verifico que o procedimento não carece de dilação probatória, 

razão pela qual, é possível o julgamento antecipado da lide, com a 

consequente ratificação da medida liminar anteriormente deferida em favor 

da vítima.

Diante disso, demonstrada a ocorrência da violência doméstica, tenho que 

a requerente possui o direito às medidas protetivas descritas no Capítulo II, 

da Lei nº 11.340/06, que lhe foram concedidas liminarmente.

Acerca da autonomia e duração das medidas, os Tribunais Pátrios já se 

decidiram:

“APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS. 

NATUREZA JURÍDICA CAUTELAR. GARANTIA DA EFICÁCIA DA 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPRESCINDIBILIDADE DE PERSECUÇÃO 

CRIMINAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 0. 1. As 

medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha possuem caráter 

cautelar, sendo instrumento importante para a proteção das vítimas de 

violência doméstica e para o trâmite processual, garantindo a eficácia da 

prestação jurisdicional. 02. Possuindo natureza acessória, as medidas 

protetivas não podem perdurar se não subsistir se a ação principal. V.V.: 

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. LEI MARIA DA 

PENHA. EXPEDIENTE APARTADO DE MEDIDAS PROTETIVAS. 

PROCEDIMENTO AUTÔNOMO. CARÁTER SATISFATIVO. VIABILIDADE. 

PROTEÇÃO. URGÊNCIA E NECESSIDADE RECONHECIDAS. As medidas 

protetivas abarcadas pela Lei Maria da Penha têm natureza autônoma, de 

caráter satisfativo, devendo por isso, produzir efeitos enquanto perdurar 

uma situação de perigo que ensejou o requerimento de proteção do Estado 

e, não apenas enquanto for manejada uma persecução criminal contra o 

suposto ofensor. (TJMG; APCR 1.0024.10.182807-7/001; Rel. Des. Rubens 

Gabriel Soares; Julg. 16/09/2014; DJEMG 26/09/2014)”

“APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS. RESTABELECIMENTO. 

MOROSIDADE DO APARATO ESTATAL. PENALIZAÇÃO DA VÍTIMA. 

IMPOSSIBILIDADE. PRAZO MÁXIMO DE DURAÇÃO. NÃO FIXAÇÃO PELA 

LEI Nº 11.340/2006. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE. MAIOR EFETIVIDADE 

NO COMBATE AOS CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E PROTEÇÃO 

DAS VÍTIMAS. NECESSIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. A vítima não 

pode ser penalizada pela morosidade do aparato estatal, quando se dirigiu 

a uma delegacia de polícia e manifestou, de forma expressa, o seu desejo 

de representar criminalmente contra o autor das ameaças, de modo que 

devem ser restabelecidas as medidas protetivas. A Lei nº 11.340/2006 

não estabelece prazo máximo de duração para as medidas cautelares, 

devendo perdurar enquanto houver situação de risco, desde que 

observados os critérios de razoabilidade. Precedentes jurisprudenciais. 

Como as medidas protetivas consistem em guardar distância da vítima e 

proibição de manter contato com ela, a manutenção das mesmas não 

constitui interferência significativa no cotidiano do autor do fato ou 

constrangimento ao seu direito de ir e vir. Recentemente foi noticiado nos 

meios de comunicação que, após uma pesquisa realizada pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, constatou-se que o Espírito Santo é 

o Estado que possui a maior média de casos de violência doméstica e 

familiar contra a mulher, revelando-se necessária uma maior efetividade 

no combate a tais práticas criminosas e na proteção das vítimas. (TJES; 

APL 0009640-35.2013.8.08.0014; Primeira Câmara Criminal; Rel. Desig. 

Des. Ney Batista Coutinho; Julg. 09/07/2014; DJES 22/08/2014)”

Destarte, não subsistindo dúvidas a respeito das questões de fato e, 

constatada a eficácia das medidas deferidas em sede liminar, devem 

aquelas se tornar definitivas, segundo os limites da natureza do processo 

cautelar.

Ex positis, em consonância com o parecer ministerial de fls. 23/23 verso 

dos autos, com fulcro nos artigos 355, inciso I c/c art. 487, I, ambos do 

Código de Processo Civil:

1) JULGO PROCEDENTE o pedido e RATIFICO a medida liminar deferida em 

prol da ofendida Nadir Toledo de Albuquerque.

2) RESSALTO que as medidas terão vigência até o trânsito em julgado da 

sentença de absolvição no processo principal, ou, até a extinção da pena, 

acaso condenado o suposto agressor.

3) Não obstante, considerando a notícia de que até o momento não 

aportou neste Juízo o procedimento inquisitorial objeto da medida, 

POSTERGA-SE os efeitos das respectivas medidas deferidas pelo prazo 

de seis (06) meses, contados da ciência da ofendida, devendo aquela ser 

cientificada nos termos do art. 201, § 2º, do CPP.

4) RESSALTO, contudo, que havendo novas investidas por parte do 

agressor, no prazo acima mencionado, poderá a vítima postular pelo 

desarquivamento destes autos para requerer o que de direito.

5) Decorrido tal prazo, não restará prejudicado novo pedido, em caso de 

eventual e novo comportamento desviado do indiciado.

6) Por derradeiro, INTIME-SE pessoalmente o agressor e a vítima desta 

decisão, CIENTIFICANDO o primeiro que em caso de descumprimento 

poderá ensejar a custódia cautelar, sem prejuízo da configuração do 

CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, 

previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, incluído pela Lei nº 13.641/2018, 

podendo ensejar a prisão em flagrante do ofensor.

 Oportunamente, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe.

 CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Tangará da Serra, 21 de agosto de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):Sonia Kelli Cristina de Oliveira

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 292868 Nr: 19311-96.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.VITÓRIA-ES, MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS DE 

ALMEIDA CASTRO - OAB:OAB/DF 4.107, HORTENSIA M.V.MEDINA - 

OAB:OAB/DF 40.353, IZABELLA PIMENTEL TIUSSI - OAB:24218/ES, 

MARIAH SARTORIO JUSTI - OAB:OAB/ES 26.136, PEDRO IVO R. 

VELLOSO CORDEIRO - OAB:OAB/DF 23.944, RAFAEL FREITAS DE LIMA 

- OAB:OAB/RJ 140.402

 Autos nº: 19311-96.2018.811.0055

Código Apolo nº: 292868.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 04 de dezembro de 2018, às 16h40min, para oitiva da 

testemunha de defesa Marcos Davi Santos Oliveira, que deverá ser 

INTIMADA a comparecer, para o fim de ser ouvida, sob as penas da lei.

2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 22 de outubro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 160341 Nr: 10106-19.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE, LOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO SACCHETTO - 

OAB:86,581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO SACCHETTO - 

OAB:86581, SAMUEL CATTINI DE MELLO - OAB:22805/O

 Autos nº: 10106-19.2013.811.0055.

Código Apolo nº: 160341.

 Vistos etc.
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1) À vista da certidão de fls. 503, RECEBO o recurso apresentado pela 

Defesa às fls. 495, nos termos do art. 593, inc. I c/c art. 600, ambos do 

CPP.

 2) ABRA-SE VISTA à parte apelante (Defensor) para oferecimento das 

razões, no prazo de oito (08) dias e, aportando aos autos, ABRA-SE 

VISTA dos autos à parte apelada (Ministério Público) para apresentar as 

contrarrazões, no prazo de oito (08) dias.

3) No mesmo ato de se abrir vista à parte apelante (Defesa) na forma do 

item anterior, para apresentação das razões recursais, deverá o Defensor 

ser INTIMADO a apresentar as contrarrazões recursais, no prazo de oito 

(08) dias, ao recurso já apresentado pelo Ministério Público às fls. 

488/494.

4) Após tudo cumprido, REMETAM-SE os autos à superior instância, na 

forma do artigo 601 do Código de Processo Penal.

5) Antes da remessa ao Tribunal, OBSERVE-SE o disposto no artigo 346 

da CNGC. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 25 de outubro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001665-56.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SARA AURELIA VARNIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT0012296A-A (ADVOGADO(A))

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT0010907A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA TRES LTDA. (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.. Nos termos do Art. 21, § 1º 

da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 abril de 2018, INTIMO a Advogada 

MARIA CRISTINA D’AMICO, OAB/RS 57.705 para regularizar a sua 

habilitação nos autos, no prazo legal, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001120-83.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010483-14.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIVRADA APARECIDA GAETE OAB - MT0015117A (ADVOGADO(A))

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0010994A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001242-96.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALTEMAR DIAS DA GAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO OAB - MT0014425A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.. Nos termos do Art. 21, § 1º 

da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 abril de 2018, INTIMO o Advogado 

RUY FERREIRA JÚNIOR, OAB/MT 11.278-B para regularizar a sua 

habilitação nos autos, no prazo legal, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002349-78.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ QUATRIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ QUATRIN OAB - MT0010537A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDE LOURDES DO NASCIMENTO OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 18/12/2018 ás 15:15min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002322-95.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTIANE DA SILVA OAB - AL14334 (ADVOGADO(A))

JULLIANA CAMILLA SOARES OAB - AL16097 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. S. C. D. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MATO GROSSO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA 

Autos n. 1002322-95.2018.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995, c/c 

artigo 27, da lei n. 12.153/2009. 2. FUNDAMENTAÇÃO A parte autora 

promove ACAO REVISIONAL DE ALIMENTOS C/C PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA. Na hipótese, há questão de competência a ser aferida, que 

impede o seguimento da ação. Isto porque o Juizado Especial Cível é 

incompetente para o processamento e julgamento da ação. A matéria é 

afeta a competência especializada, no Juízo de Família, conforme 

jurisprudência: RECURSO INOMINADO ACAO DE INDENIZACAO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS QUESTAO QUE ENVOLVE A ANALISE DA 

PARTILHA DE BENS REALIZADA QUANDO DO FIM DO RELACIONAMENTO 

CONJUGAL COMPETENCIA DA VARA DE FAMILIA EXTINCAO DO FEITO 

SEM RESOLUCAO DE MERITO RECURSO DESPROVIDO SENTENCA 

MANTIDA (Recurso Civel Nº 71006751093, Terceira Turma Recursal Civel, 

Turmas Recursais, Relator: Luis Francisco Franco, Julgado em 

25/05/2017) Ementa: PROCESSUAL CONTROVERSIA QUE GIRA EM 

TORNO DA OBRIGACAO DO AUTOR, PAI, DE ARCAR INTEGRALMENTE 

COM AS MENSALIDADES ESCOLARES DOS FILHOS MENORES QUESTAO 

ATINENTE AO DIREITO DE FAMILIA INCOMPETENCIA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS CIVEIS SENTENCA EXTINTIVA MANTIDA POR SEUS PROPRIOS 

FUNDAMENTOS A pretensão do autor consiste, essencialmente, na 

isenção do dever de subsidiar o ensino de seus filhos, sob o fundamento 

de que sua obrigação e de, única e exclusivamente, adimplir os alimentos 

arbitrados judicialmente Os pedidos de condenação da re ao pagamento 

das mensalidades atrasadas e de indenização por danos morais são 

decorrentes da pretensão principal Essa questão, por evidente, foge a 

competência dos Juizados Especiais Cíveis, devendo ser dirimida na Vara 

de Família, onde, inclusive, já tramita ação revisional de alimentos Correta, 

assim, extinção do feito operada pelo juízo a quo RECURSO DESPROVIDO 

(Recurso Cível Nº 71003647039, Segunda Turma Recursal Civel, Turmas 

Recursais, Relator: João Pedro Cavalli Junior, Julgado em 30/01/2013) 

DISPOSITIVO Ante o exposto, opino por DECLARAR a incompetência 
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absoluta do Juizado Especial Cível para processamento e julgamento da 

ação originaria JULGANDO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE 

MERITO, com fulcro no artigo Art 485, IV do Código de Processo Civil, c/c 

artigo 51, § 1º, da Lei nº 9 099/95 Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9 099/1995, c/c artigo 27, da Lei 

nº 12 153/2009. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submete-se o 

presente projeto de sentença à apreciação do MM. Juiz de Direito. Tangará 

da Serra/MT, 17 de outubro de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga 

Vistos etc. Trata-se de procedimento da fazenda pública que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995 c/c a Lei 12.153/2009, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 17 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-43.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO JOSE PRATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES OAB - MT0016155A-O 

(ADVOGADO(A))

CAROLINE GALDINO BARREIROS OAB - MT14167-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO a Parte Executada para se manifestar nos autos, requerendo o que 

entender de direito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002271-84.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERRIQUE DE SOUZA MENDONCA OAB - MT23410/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANUZA FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMO a parte autora por meio de seu advogado, para, comparecer a 

audiência de tentativa de conciliação designada para o dia 10 de 

Dezembro de 2018 ás 15:30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001248-06.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM RITA DE ARAUJO HARTMANN (REQUERENTE)

MITIELI REGINA ARAUJO SOARES (REQUERENTE)

JAIME LUIZ HARTMANN (REQUERENTE)

TEREZINHA IRMA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GALDINO BARREIROS OAB - MT14167-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que TORNO SEM EFEITO a audiência de tentativa de conciliação 

designada no termo constante no id 16132129 e INTIMO as Partes por meio 

de seus Procuradores que na data 17 de dezembro de 2018, às 13h00min 

será realizada a audiência de TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO nos 

presentes autos, neste Juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000550-97.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA FATIMA VILELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA OAB - MT23463/O (ADVOGADO(A))

BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA OAB - MT0015353A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora para manifestar nos autos requerendo o que 

entender por direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000954-51.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RAVAGNANI DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000954-51.2018.8.11.0055 Autor (a): Maria Ravagnani da Cruz 

Ré (u): Vivo S/A PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, a parte autora 

requereu a homologação da desistência do feito (cf. ID n. 14850505). O 

pleito é perfeitamente possível, registrando-se que à parte autora compete 

analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, dispondo do 

direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados os requisitos 

da legislação instrumental. Ressalva-se que, na dicção do art. 485 §5º do 

CPC[1], a desistência pode ser realizada até a prolação da sentença, e, 

em conformidade com o Enunciado de nº. 90 do FONAJE[2], este ato 

independe de aquiescência da parte adversa, desde que não se trate de 

lide temerária ou haja indicio de litigância de má-fé. 3. Ante o exposto, 

opino por HOMOLOGAR a desistência da ação formulada pela parte 

autora, para que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por sentença, 

nos termos do art. 200, §2º, do CPC e, por consequência, JULGAR 

EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, 

inc. VIII, do mesmo diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem 

custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 21 

de agosto de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 21 de agosto de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quando: [...] § 5o A desistência da ação pode ser apresentada até a 

sentença. [2] ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000605-82.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL MARTINS LOPES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO(A))

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1000605-82.2017.8.11.0055 Autor (a): Joel Martins Lopes Filho 

Ré (u): Embratel TVSAT Telecomunicações S/A. PROJETO DE SENTENÇA: 

1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A 

parte autora não compareceu à sessão de conciliação (cf. ID 15264140), 
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embora tenha sido devidamente intimada para o ato (cf. ID n. 14458489 e 

1525741). É importante esclarecer que o comparecimento pessoal da 

parte ou do preposto da pessoa jurídica em audiência é obrigatório, 

conforme enunciado n. 20 do FONAJE[1]. Neste contexto, o art. 51, inciso 

I, da Lei 9.099/95 é incisivo ao dispor que: “extingue-se o processo, além 

dos casos previstos em lei, quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”. Logo, impõe-se a extinção do feito, 

sem julgamento de mérito. 3. Sendo assim, com fundamento no artigo 51, I, 

da Lei n. 9.099/95, opino por JULGAR EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, opino por condenar a autora ao 

pagamento das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 

9.099/95, devendo, caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 

(dez) dias, ser o débito anotado à margem da distribuição. A renovação da 

ação dependerá do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 

§2ºdo CPC, salvo se já houver sido deferido os benefícios da Justiça 

Gratuita nestes autos. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 12 de setembro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz 

Leigo Vistos. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 12 de 

setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 

20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001718-37.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMETICOS S/A (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001718-37.2018.8.11.0055 Autor (a): Sebastião da Silva Ré (u): 

Natura Cosméticos S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, a parte autora 

requereu a desistência do feito (cf. ID n. 15242461). O pleito é 

perfeitamente possível, registrando-se que à parte autora compete 

analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, dispondo do 

direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados os requisitos 

da legislação instrumental. Ressalva-se que, na dicção do art. 485 §5º do 

CPC[1], a desistência pode ser realizada até a prolação da sentença, e, 

em conformidade com o Enunciado de nº. 90 do FONAJE[2], este ato 

independe de aquiescência da parte adversa, desde que não se trate de 

lide temerária ou haja indicio de litigância de má-fé. 3. Ante o exposto, 

opino por HOMOLOGAR a desistência da ação formulada pela parte 

autora, para que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por sentença, 

nos termos do art. 200, §2º, do CPC e, por consequência, JULGAR 

EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, 

inc. VIII, do mesmo diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem 

custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 12 

de setembro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 12 de setembro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: [...] § 5o A desistência da ação pode ser 

apresentada até a sentença. [2] ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000510-18.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DA SILVA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Caso nada seja requerido no prazo legal, remetam-se os autos 

ao arquivo procedendo-se às baixas e anotações de estilo. Sem prejuízo, 

intime-se a parte reclamada para, se for o caso, pagamento das custas 

processuais no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 06 de 

Setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010898-60.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DARC SILVERIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA OAB - MT12075/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOB DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMUEL FRANCISCO OAB - MT0010908A-A (ADVOGADO(A))

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Caso nada seja requerido no prazo legal, remetam-se os autos 

ao arquivo procedendo-se às baixas e anotações de estilo. Sem prejuízo, 

intime-se a parte reclamada para, se for o caso, pagamento das custas 

processuais no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 06 de 

Setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001340-18.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora para manifestar nos autos requerendo o que 

entender por direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000744-34.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MACLEIBERT LUIZ FORMIGONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS DA SILVA OAB - MT0016978A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1000744-34.2017.8.11.0055. REQUERENTE: MACLEIBERT LUIZ FORMIGONI 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995, c/c 

artigo 27, da lei n. 12.153/2009. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de Ação 

Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por MACLEIBERT LUIZ FORMIGONI em 

face de ESTADO DE MATO GROSSO, ambos qualificados nos autos, com 

pedido de medida de urgência consistente em determinar a suspensão da 

cobrança de ICMS relativo a NF 1287 ao argumento que não houve 

transferência de titularidade do produto descrito na inicial. Narra o 

reclamante que no dia 06.05.2017 foi lavrado um Termo de Verificação 

Fiscal de nº 193155 que constatou irregularidades na NF 1287, uma vez 

que havia divergência do local de origem do produto entre a NF e o 

romaneio que estava na posse do motorista. Informa que em decorrência 

do Termo Verificação foi lavrado um TAD que apontou a mercadoria no 

valor de R$ 59.800,50, tendo calculado o imposto no valor de R$ 10.166,09 

e multa no importe de R$ 29.900,25, totalizando a cobrança no valor de R$ 

40.066,34 por fim, alega que tal fato está lhe trazendo enormes prejuízos, 

uma vez está lhe impossibilitando de obter certidão negativa de débito, ou 

positiva com efeito de negativa. O reclamado Estado de Mato Grosso em 

sua defesa afirma que a nota fiscal apresentada pelo autor não 

correspondia a real operação, fato que tornaria a Nota Fiscal apresentada 

INIDÔNEA para aquela operação e que desencadeou o processo de 

constituição do crédito tributário materializado pelo TAD n. 1129782-6. 

Afirma que analisando atentamente as etapas do processo conforme 

descrito pelo autor concluiu o fisco que a nota fiscal 1327 consta no bloco 

de notas fiscais autorizado pela AINDF-e Autorização para Impressão de 

Documentos Fiscais n. 726516 de 13/04/2017, em que se constata que 

referida nota fiscal marca o início de toda a operação e que tem data de 

saída anterior à autorização da impressão do bloco de notas, o que 

caracterizaria FRAUDE NA OPERAÇÃO. E que, desta forma, demonstrada 

a inidoneidade já da primeira nota fiscal que descreve a operação, fica 

notória a irregularidade das notas fiscais posteriores, mormente a nota 

fiscal 1287 objeto da autuação. Requerendo por fim a improcedência da 

ação. Eis o resumo dos AUTOS. Inicialmente, importante registrar que pelo 

fato da matéria debatida no caso em apreço revestir-se unicamente de 

direito, entendo desnecessária qualquer dilação probatória, ao ponto que, 

passo ao julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Registro que o julgamento 

antecipado, in casu, não representa cerceamento de defesa ou violação 

ao princípio do contraditório, pois há nos autos elementos suficientes para 

que a sentença seja proferida, evitando-se que a causa tenha seu 

desfecho retardado. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça, 

nos ensina: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA 

LIDE. POSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. 

EXPRESSÕES INJURIOSAS UTILIZADAS EM PETIÇÃO. AFASTAMENTO. 

REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Não configura cerceamento de defesa o 

julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a 

produção de provas tidas por desnecessárias pelo juízo. (...) (AgRg no 

AREsp 294.953/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA 

TURMA, julgado em 06/06/2013, DJe 20/06/2013) PROCESSO CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE 

DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 

PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. RECURSO DESPROVIDO. 

1. De acordo com o princípio do livre convencimento, não há cerceamento 

de defesa quando o magistrado, com base em suficientes elementos de 

prova e objetiva fundamentação, julga antecipadamente a lide. 2. Agravo 

regimental desprovido. (AgRg no REsp 1206422/TO, Rel. Ministro JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 

01/07/2013) Entendo que o reclamante demonstrou de forma eficaz que 

não houve a transferência da titularidade do bem apreendido, pois, embora 

o produto descrito na inicial tenha saído da Agropecuária Germinare a soja 

acabou sendo depositada em outro local, porém em nome do próprio 

reclamante. O reclamante juntou na inicial o Termo de Apreensão e 

Depósito de Id 9288311, que impõe cobrança de ICMS no importe de R$ 

10.166,09 e multa no importe de R$ 29.900,25, sob o fundamento de que a 

mercadoria apreendida não apresentava documento fiscal idôneo, uma 

vez que o local de origem (Agropecuária Germinare) divergia do informado 

na NF 1287. Por outro lado, o reclamante junta no Id 9288396 as notas 

fiscais 9288396 que demonstram que o produto foi transportado para 

depósito em nome do reclamante para a Agropecuária Germinare (NF 

001327), a nota fiscal 001377 de retorno de depósito e por fim emitiu outra 

NF para a soja ser remetida para outra fazenda do reclamante em 

Diamantino (NF 1287). A Lei Estadual nº 7098/1998, em seu artigo 4º, XI, 

excepciona a incidência do ICMS, na saída interna de mercadoria 

destinada a armazém-geral ou depósito fechado do próprio constituinte ou 

em nome do remetente, situação que aparenta ter ocorrido neste caso 

concreto. No caso em tela, o reclamante demonstra que a soja objeto do 

TAD saiu de uma de suas propriedades rurais para depósito em seu nome 

e posteriormente iria ser remetida a outra propriedade pertencente também 

a ele. As notas fiscais de Id 9288396 bem como a declaração de Id 

9288372 e o contrato de Id 10604088 demonstram que não houve 

transferência da titularidade do produto descrito no TAD, já que a soja foi 

transportada para a Agropecuária Germinare apenas para depósito em 

seu nome. Em situações semelhantes, o entendimento jurisprudencial: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REXAME NECESSÁRIO – MANDADO 

DE SEGURANÇA - TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE 

PROPRIEDADES DO MESMO TITULAR - AUSÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO 

- NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR – NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS - 

NULIDADE DO TAD - VIA INADEQUADA - RECURSO DESPROVIDO E 

SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. O fato gerador do ICMS não 

resulta apenas de saída física da mercadoria de estabelecimento 

comercial, industrial ou produtor, haja vista que, para caracteriza-lo é 

preciso, além da saída física, a saída jurídica, isto é, a venda da 

mercadoria. Nenhuma delas, isoladamente, configura o fato gerador. Para 

que este ocorra, é preciso a ocorrência de ambas. 2. “(...) O Supremo 

Tribunal Federal entende que o simples deslocamento da mercadoria de 

um estabelecimento para outro da mesma empresa, sem a transferência 

de propriedade, não caracteriza a hipótese de incidência do ICMS, ainda 

que se trate de circulação interestadual de mercadoria. 2. Agravo 

regimental a que se nega provimento.” (STF, ARE 764196 AgR, Relator(a): 

Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/05/2016, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 06-06-2016 PUBLIC 

07-06-2016) 3. O Mandado de Segurança, dada a sua própria natureza 

processual, não é a via adequada para cassação do termo de Apreensão 

e Depósito de Mercadorias. 4. Apelo desprovido e sentença parcialmente 

retificada. (Apelação / Remessa Necessária 176093/2016, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 22/05/2017, Publicado no DJE 24/07/2017) 

APELAÇÕES CÍVEIS. REMESSA DE OFÍCIO. AÇÃO CAUTELAR E 

PRINCIPAL. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DA MULTA. POSSIBILIDADE. 

ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. DEPÓSITO FECHADO. INSCRIÇÃO NO 

CADASTRO FISCAL. AUSÊNCIA. MULTA ACESSÓRIA. LICITUDE. FATO 

GERADOR DE ICMS. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE 

MERCADORIA. MULTA PRINCIPAL. ILEGALIDADE. 1. O próprio Distrito 

Federal deu causa à necessidade de a autora valer-se de ação cautelar 

para efetuar o depósito judicial do valor da multa principal aplicada pela 

autoridade tributária a tempo de se beneficiar do desconto de 75% 

incidente sobre a sanção pecuniária. 2. Para que a autora fruísse da 

dispensa de inscrever seu depósito no CF/DF, deveria satisfazer os 

requisitos constantes do § 11 do art. 22 do Decreto Distrital 18.955/97, o 

que não ocorreu no caso em apreço. 3. Em virtude do descumprimento da 

obrigação acessória de manter a regularidade cadastral de seu 

estabelecimento comercial destinado à estocagem de mercadoria, 

mostra-se lícita a cominação da multa acessória inscrita no auto de 

infração e apreensão. 4. O fato gerador do ICMS somente se materializa 

quando há efetiva circulação de mercadorias, conforme delineado pelo art. 

155, II, da Constituição Federal 5. A manutenção de depósito que não 

possui inscrição no CF/DF nem atende aos requisitos do § 11 do art. 22 do 

Decreto Distrital 18.955/97, conquanto traduza ilícito tributário, não se erige 

à condição de fato gerador do ICMS, eis que inexistente a circulação de 

mercadorias. 6. Também não subsiste a legalidade da multa principal de 

200% (duzentos por cento) sobre o valor alegadamente sonegado, na 

medida em que não ficou caracterizado o fato gerador do ICMS. 7. 

Desprovidas a remessa de ofício e a apelação do réu. Apelação da autora 

parcialmente provida. (TJ-DF - APC: 20110110410136, Relator: J.J. COSTA 

CARVALHO, Data de Julgamento: 24/06/2015, 2ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 06/07/2015 . Pág.: 307) (grifos). Não 

havendo incidência de ICMS na operação realizada pelo reclamante não há 

falar em inidoneidade da NF 1287, já que a informação da origem do 

produto não ensejou a falta de pagamento de imposto devido (Art. 35-B, I e 

II, da Lei 7098/98). 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO POR JULGAR 
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PROCEDENTE O PEDIDO em favor de MACLEIBERT LUIZ FORMIGONI para o 

fim de anular o TAD 1129782-6, restando, pois, anulada a cobrança de 

ICMS E MULTA decorrentes desta operação. Com espeque no art. 487, I, 

do Código de Processo Civil, julga-se extinto o processo COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, confirmando a decisão de antecipação de tutela 

nos moldes dessa sentença. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submete-se o presente projeto de sentença à apreciação do MM. Juiz de 

Direito. Tangará da Serra/MT, 10 de setembro de 2018. Karla Paloma 

Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento da fazenda 

pública que tramitou segundo a Lei 9.099/1995 c/c a Lei 12.153/2009, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 10 de setembro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012287-46.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

8012287-46.2016.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA proposta por MARIA DO CARMO DA SILVA em desfavor de 

BANCO DO BRASIL em que afirma que realizou diversos empréstimos e 

que em razão de praticas abusivas vem sendo descontados de sua conta 

valores superiores a 30%. Questiona ainda empréstimos que alude não ter 

realizado e a pratica de retirada de valores para quitação destes contratos 

por parte do banco promovido. A competência absoluta, em razão da 

matéria, é de ordem pública, deve ser declarada até mesmo de ofício pelo 

juiz, se for o caso. Preconiza o artigo 64, § 1º do Código de Processo Civil, 

que: “A incompetência absoluta pode alegada em qualquer tempo e grau 

de jurisdição e deve ser declarada de oficio”. Para que uma causa possa 

ser atribuída ao Juizado, primeiro é preciso dizer que não se cuida de 

questão complexa (quando a discussão é no cível). In casu, tenho que a 

matéria a ser apreciada necessitará de uma análise crítica mais acurada 

(perícia contábil), que envolve cálculos complexos que dependem de 

fórmulas matemáticas, não havendo como se proceder através de simples 

cálculos aritméticos, portanto, vejo a total incompetência deste Juizado 

Especial para processar e julgar o presente feito, ante a complexidade da 

causa, pois o próprio legislador pátrio elencou no art. 3º da Lei nº. 

9.099/95 as causas consideradas de menor complexidade. RECURSO 

INOMINADO - REVISÃO CONTRATUAL DE JUROS DE CARTÃO DE 

CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PLANILHA DA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA - 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA 

EX OFFICIO - PROCESSO EXTINTO - RECURSO CONHECIDO. A 

incompetência absoluta pode ser reconhecida de ofício pelo órgão 

recursal, tendo em vista que se trata de Matéria de ordem pública, nos 

termos do art. 113 e 301, § 4º, do Código de Processo Civil. Se para 

apurar o montante devido, na forma defendida pelo autor, há necessidade 

de realizar perícia contábil, principalmente se este não apresentou planilha 

de cálculo, emerge a complexidade da causa e a incompetência do 

Juizado Especial. RI, 88/2012, DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 03/07/2012, Data da 

publicação no DJE 16/08/2012 AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. 

CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS. REVISIONAL. 

NÃO CARACTERIZAÇÃO DA DEMANDA COMO SENDO "CAUSA CÍVEL DE 

MENOR COMPLEXIDADE. ART. 3º DA LEI 9.099/95. NÃO FIGURA NA 

ALÇADA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL A CAUSA REFERENTE À 

REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO, SEJA POR COMPLEXIDADE DA 

MATÉRIA DECORRENTE DA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL (ART. 3º, 

CAPUT, DA LEI Nº 9.099/95), SEJA, EM CASO CONTRÁRIO, PELA 

NECESSIDADE DE PROFERIR DECISÃO ILÍQUIDA (ART. 38, § ÚNICO, 

MESMA LEI). SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004205613, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco 

Franco, Julgado em 10/10/2013) RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE 

CARTÃO DE CRÉDITO. PEDIDO DE REVISÃO DOS JUROS COBRADOS. 

PRETENSÃO QUE SE CONSTITUI EM AÇÃO REVISIONAL, SOB ALEGAÇÃO 

DE QUE OS ENCARGOS SERIAM ABUSIVOS, BEM COMO DA 

OCORRÊNCIA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVIL. NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE 

CÁLCULOS COMPLEXOS. EXTINÇÃO DO FEITO. Diante da impossibilidade 

de se proferir sentença ilíquida em sede de Juizados Especiais, tanto 

quanto da impossibilidade de realização de perícia técnica, deve ser 

extinto o processo sem resolução de mérito, porquanto a pretensão do 

autor à revisão do contrato depende de realização de cálculo complexo, a 

ser elaborado por perito. Extinguiram o feito, de ofício, sem resolução do 

mérito. (Recurso Cível Nº 71004221735, Terceira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 

27/06/2013) Nessa esteira, a reclamação em epígrafe desafia a extinção, 

sem resolução do mérito, afinal, a promovente além de informar descontos 

acima de 30% de seus proventos, ainda questiona empréstimos que aduz 

não ter realizado, cartões de crédito que afirma estarem cancelados e 

ainda, empréstimos com bancos que não fazem parte no polo passivo da 

demanda. Como se vê não se trata de negativa de prestação jurisdicional, 

mas de incompatibilidade da causa com o procedimento instituído pela lei 

de regência. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, face à incompetência do 

Juizado Especial para apreciar a causa, OPINO POR JULGAR EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da 

lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários nessa fase (artigo 54, Lei 

9.099/95). Tangará da Serra, MT, 06 de setembro de 2018. KARLA 

PALOMA BUSATO Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível 

que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 06 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001611-90.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PELIZZERI & NUNES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUSA SANTANA OAB - MT23334/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAILA CARINE PARNO TONIAZZO (EXECUTADO)

 

VISTOS Defiro o pedido de suspensão do processo pelo prazo requerido 

(60 dias), findo o qual deverá a parte reclamante se manifestar no prazo 

de 10 (dez) dias, promovendo o necessário ao regular prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Caso 

não haja manifestação, certifique-se e venham os autos conclusos para 

extinção. Caso haja manifestação, conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 19 de Setembro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000882-98.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADALTON ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMILTON ALVES DE SOUZA OAB - MT0018940A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

 

Vistos. Intime-se o reclamante para, no prazo de 10 dias, manifestar sobre 

os documentos do ID 13542234 e ss, fazendo constar que o silêncio será 

presumido como cumprimento da obrigação e extinção por satisfação. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 24 de setembro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000590-79.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA NERY NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

VISTOS Retifique-se os polos da ação. Considerando presentes todos os 

requisitos do art. 524 do Código de Processo Civil de 2015, defiro o pedido 

de processamento do cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 

do Código de Processo Civil de 2015, transitada em julgado a sentença 

sem a satisfação voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente 

ou por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor do débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de 

ser acrescido da multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso 

não haja pagamento no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora 

e avaliação de bens e elaborado o respectivo auto, intimando-se o 

executado ou o representante legal na pessoa de seu advogado ou, na 

falta deste, pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de 

embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – 

Enunciado 142 do Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para 

embargos flui a partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). 

Na hipótese de não existir patrono constituído pelo executado nos autos, 

deverá a Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que 

tenha sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 24 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001244-66.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

J. DEISE DO NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS ROSA DIAS (EXECUTADO)

 

VISTOS. A doutrina e a jurisprudência se inclinam a não aplicar o disposto 

no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, que proíbe a citação por edital nos 

Juizados Especiais, quando se tratar de processo de execução. Dispõe, 

ainda, o enunciado 37 do Fonaje: "em exegese ao art. 53, §4º, da Lei 

9.99/95, não se aplica ao processo de execução o disposto no art. 18. 

§2º, da referida lei, sendo autorizados o arresto e a citação editalícia 

quando não encontrado o devedor, observados, no que couber, os arts. 

653 e 654 do CPC." Assim, em tese, é possível a citação editalícia, porém, 

é necessário que a citação nessa modalidade seja decorrente de eventual 

arresto, ou seja, é necessário que tenha ocorrido anterior constrição de 

bens. Nesse passo, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, indicar a existência de bens ou requeira o que entender cabível, sob 

pena de extinção sem resolução do mérito. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 24 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010004-87.2014.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

PEIXOTO & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI REDIVO OAB - MT0017898A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID APARECIDO COELHO DE ARAUJO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT0016158A 

(ADVOGADO(A))

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 24 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000975-61.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE INACIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO OAB - MT0021159A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora para manifestar nos autos requerendo o que 

entender por direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010008-53.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO a parte RECLAMADA para comparecer na audiência de conciliação 

designada para o dia 05 de Dezembro de 2018 ás 13:45MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010008-53.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO a parte autora por meio de seu advogado para, comparecer á 

audiência de conciliação designada para o dia 05 de Dezembro de 2018 ás 

13:45MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000692-04.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KEZILEY CRISTIANE DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico o trânsito em julgado da sentença. INTIMO a Parte Reclamante 

para requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011537-78.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ROSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Caso a diligência tenha sido 

inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado 

em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 21 de 

setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011023-62.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA MARILIA DE OLIVEIRA OAB - MT0003659S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CBS - CONSORCIO BRASILEIRO DE SUBESTACOES - JUBA - SORRISO 

(REQUERIDO)

 

VISTOS. Considerando que foram esgotados todos os meios para 

satisfação do crédito exequendo, defiro o requerimento formulado pelo 

exequente, determinando a inclusão de restrição de veículos em nome 

do(s) executado(s) via RENAJUD, conforme autorizam os itens 1.17.1 e 

seguintes da CNGC/MT. A pesquisa indicou a existência de vários veículos 

em nome da parte executada. Porém, sobre todos eles pendem restrições 

anteriores , o que impede a inserção de nova restrição, nos termos do art. 

7º-A, do Dec.-Lei nº 911/1969. Assim, intime-se a parte exequente para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento, o 

que desde já fica determinado em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra, 27 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010399-08.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA LORENZETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA ALINE DOS SANTOS MARTINS (REQUERIDO)

 

Vistos. A planilha apresentada no ID 15469426 precisa ser novamente 

retificada. Deverá, nos cálculos apresentados, constar a incidência de 

juros simples, em respeito ao disposto no art. 4º do Decreto Lei 22.626/33, 

que veda a incidência de juros sobre juros, salvo exceções 

expressamente determinadas em lei. Intime-se o exequente para 

manifestação, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção sem resolução 

do mérito. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 02 

de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001427-71.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE ANDRADE (REQUERENTE)

GABRIELA FRANCHIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE ALVES DE MORAES OAB - MT0015409A-O 

(ADVOGADO(A))

MARA CRISTINA LARA CURVO OAB - MT19315/B-B (ADVOGADO(A))

CRISLAINE BALDO OAB - MT20510/O (ADVOGADO(A))

GREYCI JAQUELINE OLIVEIRA DE SOUZA OAB - MT21279/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Tabelião Ricardo KlingDonini do Cartório do 2º Ofício da Comarca de 

Campo Grande-MS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TULIO TON AGUIAR OAB - MS14714 (ADVOGADO(A))

 

INTIMO a parte RECLAMADA para comparecer á audiência de conciliação 

designada para o dia 05 de Dezembro de 2018 ás 15:00MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001427-71.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE ANDRADE (REQUERENTE)

GABRIELA FRANCHIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE ALVES DE MORAES OAB - MT0015409A-O 

(ADVOGADO(A))

MARA CRISTINA LARA CURVO OAB - MT19315/B-B (ADVOGADO(A))

CRISLAINE BALDO OAB - MT20510/O (ADVOGADO(A))

GREYCI JAQUELINE OLIVEIRA DE SOUZA OAB - MT21279/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Tabelião Ricardo KlingDonini do Cartório do 2º Ofício da Comarca de 

Campo Grande-MS (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

TULIO TON AGUIAR OAB - MS14714 (ADVOGADO(A))

 

INTIMO a parte autora por meio de seus advogados, para, comparecer a 

audiência de conciliação designada para o dia 05 de Dezembro de 2018 ás 

15:00min.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001837-95.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESLAINE CANDIDA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que, apesar de Citada, a Parte Executada não comprovou nos 

autos a satisfação voluntária do débito. INTIMO a Parte Exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8011246-15.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TOYOTA DO BRASIL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA BARBIERI FERNANDES OAB - SP0210281A (ADVOGADO(A))

DIRCEU FREITAS FILHO OAB - SP0073548A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KERLEY LUCRECIA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDESIO DO CARMO ADORNO OAB - MT0008615A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DISVECO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

VISTOS Conforme dispõe o item 2.16.1 da CNGC, somente se justifica a 

requisição de informações à Receita Federal do Brasil quando o credor 

demonstrar e justificar ter esgotado todos os meios possíveis para 

obtê-las, ou quando determinada ex officio pelo magistrado, que deverá 

sucintamente justificar a requisição. No caso dos autos, verifico que o 

credor justificou adequadamente a impossibilidade de obter tais 

informações por outros meios, tanto que foram efetivadas diversas 

diligências no sentido de localizar bens/endereços, as quais restaram 

infrutíferas. Nesse passo, tendo o requerente cumprido a exigência 

descrita no comando regulamentar acima descrito, DEFIRO o pedido. A 

requisição será feita por meio da ferramenta INFOJUD, conforme o item 

2.16.1.1 da CNGC, devendo a escrivania se atentar para o cumprimento 

dos itens 2.16.4 e ss. da CNGC. Os documentos estão à disposição das 

partes em pasta própria na Secretaria do Juizado Especial. Intime-se a 

parte exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia (ou 

sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito). Cumpra-se. 

Tangará da Serra-MT, 3 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010398-33.2011.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SENOLITA FORTUNATO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA DESPACHO Processo: 

8010398-33.2011.8.11.0055. EXEQUENTE: SENOLITA FORTUNATO DE 

SOUZA EXECUTADO: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA 

BAHIA LTDA - ME Vistos. Aguarde-se manifestação do exequente, pelo 

prazo de 10 dias. Decorrido o prazo, sem manifestação, retornem-se os 

autos ao arquivo. Cumpra-se. TANGARÁ DA SERRA, 9 de outubro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011301-29.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIXINHO ANGOLA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DELARCOS DE OLIVEIRA OAB - MT0018690A (ADVOGADO(A))

GALILEU ZAMPIERI OAB - MT0011574A (ADVOGADO(A))

Giuseppe Zampieri OAB - MT0010603A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ADEIR CLEMENTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOSE ALEIXO GONÇALVES FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

SIMONE SANTANA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

CLEIDE SANTOS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo: 

8011301-29.2015.8.11.0055. REQUERENTE: ALEIXINHO ANGOLA 

FERREIRA REQUERIDO: JOAO ADEIR CLEMENTE Vistos. Analisando o 

pedido do ID 15808716, tudo indica que o exequente pretende que a 

penhora recaia sobre a empresa do executado, uma vez que o endereço 

indicado, trata-se de endereço comercial. Contudo, não há, por ora, como 

a penhora recair em sobre os bens que guarnecem a empresa, como 

pretende a exequente, tendo em vista que o título judicial e, 

consequentemente, o cumprimento de sentença está direcionado apenas 

à pessoa física. Não houve, pelo menos até este momento, o 

redirecionamento da execução à pessoa jurídica, por meio do incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica inversa; tampouco há 

demonstração de que se trata de empresário individual. Nesse passo, 

determino a intimação da exequente a fim de que, no prazo de 10 dias, 

demonstre se tratar de empresário individual ou, caso contrário, promover 

o incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa de 

forma regular, que possibilitará que o cumprimento de sentença alcance 

os bens da pessoa jurídica, tudo sob pena de arquivamento, o que desde 

já fica determinado em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. TANGARÁ DA SERRA, 9 de outubro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010834-84.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CILENE RAVAGNANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELCIO DALEFFE (EXECUTADO)

SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO(A))

ADELITA VINAGRE PINHEIRO DUARTE OAB - MT0010707A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GLADSTON ROOGER MARINHO PILONETO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMO a Parte Exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001350-62.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ANTONIO MALACO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA OAB - MT12075/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA DESPACHO Processo: 

1001350-62.2017.8.11.0055. REQUERENTE: CLAUDINEI ANTONIO 

MALACO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Intime-se a executada para, no prazo de 10 dias, 

efetuar o pagamento do saldo remanescente, conforme pedido do ID 

1581545. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, INTIME-SE o 

exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, 

sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de 

inércia. Cumpra-se. TANGARÁ DA SERRA, 9 de outubro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002296-97.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO CLEMENTINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

eris alves ponde OAB - MT0013830A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

VISTOS. A inicial necessita ser emendada. O reclamante ingressou com a 

presente ação de obrigação de fazer consistente em determinar que a 

reclamada proceda sua nomeação no cargo de professor. Ocorre que, 

apesar de constar no edital a tabela de remuneração (Id 15843234), dos 

autos não é possível vislumbrar o valor da remuneração atualizada, já que 

no edital constam diversos valores de remunerações de cargos de 

professor referentes ao ano de 2013. Não há dúvida acerca da 

importância da informação atualizada nos autos, tendo em vista que é 

evidente que o reclamante experimentará um proveito econômico 

decorrente da eventual procedência do pedido. Nos termos do artigo 291, 

do CPC, “ a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha 

conteúdo econômico aferível”. Dispõe ainda o artigo 2º, da Lei 

12.153/2009, que quando a pretensão versar sobre obrigações 

vincendas, para fins de verificação da competência do Juizado especial, 

considerar-se-á a soma de 12 prestações, cujo total não deve superar o 

limite estabelecido no caput. Assim, nos termos do art. 320 do CPC, faculto 

a parte reclamante, no prazo de 15 (quinze dias), emendar a inicial para 

informar o valor da remuneração atualizada do cargo que requer seja 

nomeado, adequando consequentemente o valor da causa, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321). Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 10 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010440-72.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL FERREIRA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT0012296A-A (ADVOGADO(A))

MARIANA CRESTANI PALMA OAB - MT23195/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALPHAVILLE BUFFET LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMAZON SUBTIL RODRIGUES JUNIOR OAB - MT0009827A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA DESPACHO Processo: 

8010440-72.2017.8.11.0055. REQUERENTE: RAFAEL FERREIRA DUARTE 

REQUERIDO: ALPHAVILLE BUFFET LTDA - EPP Vistos. INTIME-SE o 

exequente para, no prazo de 10 dias, apresentar demonstrativo do débito 

remanescente, devendo, para tanto, ser excluído o valor referente aos 

honorários de sucumbência, sob pena de arquivamento, o que desde já 

fica determinado em caso de inércia. Com a apresentação do cálculo, 

conclusos para análise do pedido de penhora on line. Cumpra-se 

TANGARÁ DA SERRA, 10 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010165-26.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MARIANO BRIDI (REQUERENTE)

LEDI FIGUEIREDO BRIDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDI FIGUEIREDO BRIDI OAB - MT0009413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL - LINHAS AEREAS INTELIGENTES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO(A))

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LEONILDA MORATELLI (TERCEIRO INTERESSADO)

MIRIAN BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMO a parte RECLAMADA por meio de seus advogados, para, 

comparecer a audiência de conciliação designada para o dia 10 de 

Dezembro de 2018 ás 16:30MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010165-26.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MARIANO BRIDI (REQUERENTE)

LEDI FIGUEIREDO BRIDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDI FIGUEIREDO BRIDI OAB - MT0009413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL - LINHAS AEREAS INTELIGENTES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO(A))

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LEONILDA MORATELLI (TERCEIRO INTERESSADO)

MIRIAN BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMO a parte AUTORA por meio de seus advogados, para, comparecer a 

audiência de conciliação designada para o dia 10 de Dezembro de 2018 ás 

16:30MIN.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010327-31.2011.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO MATTA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

ANA PAULA MATIAZZI RAVAGNANI CORREA STAMATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON TEIXEIRA CAMPOS OAB - MT0007591A (ADVOGADO(A))

ANA PAULA MATIAZZI RAVAGNANI CORREA STAMATO OAB - 

SP0365369A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA. (EXECUTADO)

DECOLAR. COM LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA DE SOUSA SATURNINO BRAGA OAB - RJ128762 

(ADVOGADO(A))

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

RODRIGO SOARES VALVERDE OAB - SP0294437A (ADVOGADO(A))

MARILIA MICKEL MIYAMOTO OAB - SP0271431S (ADVOGADO(A))

Alberto Fernando Santa Rosa Ambrosio OAB - MT0012976A 

(ADVOGADO(A))

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Caso nada seja requerido no prazo legal, remetam-se os autos 

ao arquivo procedendo-se às baixas e anotações de estilo. Sem prejuízo, 

intime-se a parte reclamada para, se for o caso, pagamento das custas 

processuais no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 11 de 

Outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012352-41.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GENI MARIA DE OLIVEIRA BERNARDINO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Caso nada seja requerido no prazo legal, remetam-se os autos 

ao arquivo procedendo-se às baixas e anotações de estilo. Sem prejuízo, 

intime-se a parte reclamada para, se for o caso, pagamento das custas 

processuais no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 11 de 

Outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001590-51.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDOMIRO FREITAS MARCELINO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, apesar de intimada, a Parte Executada não comprovou nos 

autos a satisfação voluntária do débito. INTIMO a Exequente para requerer 

o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001011-06.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DAMARES FERREIRA NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANITA LOIOLA OAB - MT0013178A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS BRITO PINHEIRO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

INTIMO a Parte Exequente para se manifestar a respeito da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça, requerendo o que entender de direito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011065-43.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA APARECIDA GALDINO PEREIRA 02421375126 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S 

(ADVOGADO(A))

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO OAB - MT0012480A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MATO GROSSO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Processo 

n. 8011065-43.2016.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995, c.c. artigo 27, da 

Lei n. 12.153/2009. 2. FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que [i]não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Em síntese, trata-se de ação DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER COMBINADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PELOS DANOS 

MATERIAIS COM PEDIDO DE LIMINAR CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS ajuizada pela reclamante no sentido de ver reconhecido o 

direito de receber indenização, a título de danos morais e indenização por 

danos materiais no importe de R$ 1.332,75 (hum mil e trezentos e trinta e 

dois reais e setenta e cinco centavos) em razão de ausência de repasse 

dos valores recebidos via cartão de crédito/débito por parte da reclamada. 

A promovida apresentou sua defesa afirma que analisada a contenda 

sobre o aspecto da responsabilidade civil, evidencia-se, ao revés do 

noticiado na peça vestibular, que inexiste qualquer irregularidade nos 

procedimentos adotados, tendo em vista que a CIELO jamais agiu em 

descumprimento ao pactuado entre as partes. Afirma que do dia 

11/04/2016 ao dia 21/05/2016, houve o crédito de mais de R$ 900,00 reais 

na conta da Autora, totalizando, destarte, mais de R$ 1.400,00, valor este 

superior ao reclamado pela Autora. Aduz que toda relação mantida com a 

parte Autora, respeitou as disposições contratuais havidas entre as 

partes, inexistindo, por parte da CIELO, conduta que desaprove sua lisura, 

ética e respeito aos seus clientes. Requer, preliminarmente o indeferimento 

da gratuidade da justiça requerida pela autora e no mérito a improcedência 

da ação e nos termos do parágrafo único, do artigo 17, da Lei 9.099/95 c/c 

o artigo 940, do Código Civil, requer seja a Autora condenada a pagar à 

CIELO a quantia de R$ 2.665,50, equivalente ao dobro dos danos materiais 

cobrados na presente ação. Quanto a preliminar arguida, quanto ao 

indeferimento DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA, afirmo não ser na 

sentença o momento próprio para o juiz manifestar acerca de eventual 

pedido de justiça gratuita, pois, no sistema dos Juizados Especiais, a 

gratuidade no primeiro grau decorre da própria lei. Assim, somente na 

hipótese de interposição de recurso inominado, ter-se-á, se for o caso, o 

requerimento e deliberação acerca do pedido, pois é a partir dessa fase 

que a gratuidade deixa de ser generalizada e abre-se a possibilidade de 

incidência da Lei 1060/50, razão pela qual indefiro a preliminar arguida. 

Seguindo entendimento deste juízo, entendo que quanto ao mérito, 

improcedem os pedidos contidos na inicial. Diante do conjunto probatório 

carreado aos autos, não verifico a existência de débito inadimplido pela 

reclamada, pois demonstrou que efetuou o crédito na conta corrente da 

promovente de valor, inclusive, superior ao requerido nestes autos. Do 

disposto no art. 927 do Código Civil, depreende-se que é indispensável à 

obrigação de reparar o dano a prática de ação ou omissão, nos termos do 

art. 186 do mesmo diploma legal . Ademais, para que haja nexo de 

causalidade é necessário restar evidenciado o ato danoso. Então, da 

exposição fática do caso tratado nos presentes autos, verifica-se que a 

parte promovida efetuou o crédito dos valores à promovente. Daí não há 

que se falar em nexo de causalidade entre a postura adotada pela 

promovida e os danos supostamente ocasionados à promovente, se nem 

ao menos houve a caracterização de tal conduta como ilícita. Em 

sequência, restando desconfigurado qualquer ato ilegal por parte da 

promovida, não merece prosperar o inconformismo da promovente, pois 

sem a existência do primeiro elemento, que é a conduta lesiva, todos os 

demais restam prejudicados, impossibilitando, assim, qualquer reparação 

de dano moral, sendo necessário julgar improcedente o pedido 

indenizatório. Os tribunais pátrios são assentes nesse entendimento, 

conforme julgados colacionados a seguir: Responsabilidade civil. Danos 

morais. Contrato de financiamento que prevê a necessidade de o depósito 

bancário ser identificado. Consumidor que efetua o pagamento mediante 

depósito não identificado. Credora que desconhecia o pagamento feito de 

forma diversa da que havia sido pactuada. Culpa exclusiva do consumidor 

(art. 14, § 3º, II, CDC). Negativação regular. Incontroverso o pagamento da 

integralidade do contrato (art. 302, CPC). Ré que deveria ter providenciado 

a baixa do apontamento quando da ciência da demanda. Manutenção do 

apontamento que persistiu até a sentença. Demora injustificável da 

credora, à qual incumbe o dever de promover a exclusão da anotação 

restritiva da mesma forma como promoveu sua inclusão. Danos morais 

configurados. Indenização devida. Redução do valor indenizatório para R$ 
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7.000,00. Recurso parcialmente provido. (Processo APL 

00013249320118260081 SP 0001324-93.2011.8.26.0081 Orgão Julgador 

29ª Câmara de Direito Privado Publicação 21/08/2014 Julgamento 20 de 

Agosto de 2014 Relator Hamid Bdine) RESPONSABILIDADE CIVIL - 

INDENIZATORIA POR DANOS MORAIS - DUPLICATA MERCANTIL 

PROTESTADA APÓS O PAGAMENTO - DUPLICATA A SER PAGA POR 

MEIO DE BOLETO BANCÁRIO - PAGAMENTO EFETUADO POR MEIO 

DIVERSO POR DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE – ENDOSSOMANDATO 

RESPONSABILIDADE DO BANCO. No endossomandato, somente responde 

o banco endossatário pelo protesto indevido de duplicata quando 

comprovada a culpa do banco. Precedentes do STJ. Culpa do banco não 

evidenciada por desconhecer o pagamento da duplicata, que se efetivou 

de forma diversa da prevista (por meio de boleto bancário - no caso se 

efetivou o pagamento por meio de depósito em conta corrente da 

sacadora). Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do banco 

mantida. Recurso negado. RESPONSABILIDADE DA SACADORA - 

PROTESTO DE DUPLICATA PAGA. Responsabilidade não evidenciada da 

sacadora porque efetuada por meio diverso da prevista, sem o seu 

conhecimento, não por meio de boleto bancário mas por depósito em conta 

corrente, sem comprovação de aviso do pagamento ou orientação da 

sacadora neste sentido. Recurso negado. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS 

DO BANCO NA AÇÃO PRINCIPAL - Honorários advocatícios que merecem 

majoração com base no art. 20, § 4", do CPC - Recurso adesivo provido. 

RECURSO DO AUTOR NEGADO, PáoÜIDO O ADESIVO DO BANCO RÉU. 

(TJSP – Apelação nº 1198321600, Des. Rel. Francisco Giaquinto, 20ª C. de 

Direito Privado, j: 31.08.2009) Nesta feita, não há se falar em falha na 

prestação do serviço, opino pela improcedência dos pedidos de danos 

materiais e morais pleiteados pela promovente. Opino ainda pela 

improcedência do pedido contraposto. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

OPINO POR JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS autorais, bem como o 

pedido contraposto, julgando-se assim extinto o processo COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55, da Lei nº 9.099/1995, c.c. artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submete-se o 

presente projeto de sentença à apreciação do MM. Juiz de Direito. Tangará 

da Serra/MT, 05 de outubro de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga [i] 

[1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência. Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995 c/c a Lei 12.153/2009, perante o 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitada em julgado, arquivem-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 05 de outubro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001862-11.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO GERMANO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA OAB - MT23463/O (ADVOGADO(A))

BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA OAB - MT0015353A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1001862-11.2018.8.11.0055 Autor (a): Cicero Germano dos 

Santos Ré (u): Telefônica Brasil S/A PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. A 

priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Malgrado irresignação 

da parte adversa, por existir relação de consumo entre as partes (artigos 

2º, c/c artigos 3º), necessário é inverter-se o ônus da prova, com 

fundamento no 6º, VIII, do Código de Processo Civil, pois presentes os 

requisitos da verossimilhança e hipossuficiência técnica em relação a ré. 

Vejamos: A parte autora narra e sua petição inicial que foi negativada em 

órgão de restrição de crédito por ordem da ré por uma dívida no valor de 

R$ 176,31 (cento e setenta e seis reais e trinta e um centavos), conforme 

prova certidão anexa à inicial (ID n. 14428068). Contudo, afirma que não 

possui esse débito, pois não o contratou. Neste contexto, afirma que a 

dívida é inexistente e a negativação é indevida, devendo ser reparada em 

dano moral. Bem como pleiteia a declaração de inexistência do débito 

apontado no cadastro de restrição. Diante da negativa de contratação, 

cabe à ré demonstrar a regularidade da dívida constituída em nome da 

parte autora, nos termos do art. 373, II do CPC, porque inviável a produção 

de prova negativa. Com efeito, a ré demonstra nos autos a realização do 

negócio jurídico juntando telas sistêmicas que demonstram a contratação 

dos serviços prestados pela ré. Daí dizer, sem maiores digressões, a 

existência de contrato entabulado, bem como, por lógico motivo, afasta-se 

a existência de fraude no presente caso. Logo, demonstrada está a 

origem do débito negativado, e, à míngua de prova do pagamento dos 

débitos pendentes constituído pela parte autora nesses autos, conclui-se 

que a ré agiu em exercício regular do direito, não cometendo qualquer 

ilícito. É oportuno salientar que a prova de quitação – enquanto prova 

constitutiva do direito – é ônus da parte autora, na forma do art. 373, I do 

CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de pagamento em relação ao 

débito inscrito, legitima se mostra a cobrança por parte da ré. Neste 

sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de Defesa 

do Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). No que tange a notificação prévia de 

inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, é oportuno salientar que esta 
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é de responsabilidade dos órgãos mantenedores do cadastro de 

inadimplentes, portanto, foge da alçada da ré promover tal ato. Neste 

sentido é o posicionamento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição. (Súmula 359, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008) 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino por JULGAR IMPROCEDENTE o pedido 

da parte autora, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, contido na inicial. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, 

art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 10 de outubro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Tangará da Serra/MT, 10 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios 

da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012105-60.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA PARREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA MARCIA CAMPOS DO NASCIMENTO OAB - MT0009882A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARULINE FERNANDO RIBEIRO OAB - MT0016255A (ADVOGADO(A))

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Caso nada seja requerido no prazo legal, remetam-se os autos 

ao arquivo procedendo-se às baixas e anotações de estilo. Sem prejuízo, 

intime-se a parte reclamada para, se for o caso, pagamento das custas 

processuais no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 11 de 

Outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000439-16.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HUMERSON LIMA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Caso nada seja requerido no prazo legal, remetam-se os autos 

ao arquivo procedendo-se às baixas e anotações de estilo. Sem prejuízo, 

intime-se a parte reclamada para, se for o caso, pagamento das custas 

processuais no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 11 de 

Outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011621-45.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONISIO NEVES DE SOUZA FILHO OAB - MT0003646A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Caso nada seja requerido no prazo legal, remetam-se os autos 

ao arquivo procedendo-se às baixas e anotações de estilo. Sem prejuízo, 

intime-se a parte reclamada para, se for o caso, pagamento das custas 

processuais no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 11 de 

Outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001043-11.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA LEANDRO BORGES PEREZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Caso nada seja requerido no prazo legal, remetam-se os autos 

ao arquivo procedendo-se às baixas e anotações de estilo. Sem prejuízo, 

intime-se a parte reclamada para, se for o caso, pagamento das custas 

processuais no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 11 de 

Outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001924-51.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

P. K. CAMPOS NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSE MARI CANDIDO (EXECUTADO)

 

INTIMO a Parte Exequente para se manifestar a respeito da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça requerendo o que entender de direito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012021-93.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RAMUNDO DA SILVA (REQUERENTE)

ISABEL MENEZES BAIOCHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA OAB - MT0017758A 
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(ADVOGADO(A))

ALECANDRA COSTA DE ASSIS OAB - MT12602/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON DE LIMA CAMPOS - TRANSPORTES - ME (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

JOÃO APARECIDO DIAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Caso nada seja requerido no prazo legal, remetam-se os autos 

ao arquivo procedendo-se às baixas e anotações de estilo. Sem prejuízo, 

intime-se a parte reclamada para, se for o caso, pagamento das custas 

processuais no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 11 de 

Outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000205-68.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO VILELLA BONZANINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITALO JORGE SILVEIRA LEITE OAB - MT0010074A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, 

encaminhem-se os autos ao Contador Judicial, para cálculo de eventuais 

custas pendentes e intime-se para promover o pagamento no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprindo-se na íntegra o que estabelece o art. 574 da 

CNGC. Cumpridas as determinações, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 11 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001339-33.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, 

encaminhem-se os autos ao Contador Judicial, para cálculo de eventuais 

custas pendentes e intime-se para promover o pagamento no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprindo-se na íntegra o que estabelece o art. 574 da 

CNGC. Cumpridas as determinações, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 11 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010889-74.2010.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANNY KLAUDIA FIGUEIREDO DE ANDRADE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO MAGALHAES ANDRADE JUNIOR OAB - MT0014702S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Caso nada seja requerido no prazo legal, remetam-se os autos 

ao arquivo procedendo-se às baixas e anotações de estilo. Sem prejuízo, 

intime-se a parte reclamada para, se for o caso, pagamento das custas 

processuais no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 11 de 

Outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010641-98.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE MOTO PECAS BRASIL EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Caso nada seja requerido no prazo legal, remetam-se os autos 

ao arquivo procedendo-se às baixas e anotações de estilo. Sem prejuízo, 

intime-se a parte reclamada para, se for o caso, pagamento das custas 

processuais no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 11 de 

Outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002338-49.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA PIANNA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUSA SANTANA OAB - MT23334/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 17/12/2018, às 15h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 216782 Nr: 7323-49.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DE BRITO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SIMÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT:16910

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SIMAO DO 

NASCIMENTO - OAB:16919

 VISTOS.

Considerando a certidão de fls. 82, intime-se o autor do fato a fim de que, 
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no prazo de 10 dias, constitua novo patrono nos autos, consignando que 

caso não o faça no prazo assinalado, ser-lhe-á nomeado defensor dativo.

Nessa hipótese, desde já nomeio para patrocinar a defesa do réu o i. 

membro da Defensoria Pública com atribuições neste Juizado Especial 

Criminal, a quem deverá ser conferida vista dos autos para alegações 

finais pelo prazo de 5 dias.

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 117226 Nr: 7231-18.2009.811.0055

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA CORREIA FRANCHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIDIA COMUNICAÇOES LTDA, MARCO 

AURELIO NOGUEIRA OLYNTHO, CARMEM LUCIA MENDES DE ARAUJO 

OLYNTHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANESSA CORREIA FRANCHINI 

VIEIRA - OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARMEN LUCIA MENDES 

ARAUJO OLYNTHO - OAB:22510/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 VISTOS.

Conclusão desnecessária. Não há necessidade de conclusão para que a 

Secretaria promova as anotações alusivas ao substabelecimento de fls. 

427.

Cumpra-se na íntegra a decisão de fls. 413/415.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 62405 Nr: 3966-76.2007.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: H. M. FRANÇA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALOI NORTE S/A, BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA BARBATO DA 

SILVA - OAB:9633, DEMERVAL DA SILVA LOPES - OAB:163998/SP, 

ERNESTO PEREIRA BOSGES FILHO - OAB:379-MS, GLAUCO DE GÓES 

GUITTI - OAB:10.320-B/MT, JULIO RICARDO CARVALHO LICASTRO - 

OAB:174.427 OAB/SP, LEONARDO SOBRAL NAVARRO - 

OAB:163621/SP, RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - 

OAB:6797/MT, REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - OAB: 3.659-A/MT, 

RENATA CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:5.871 OAB/MS, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Certifique-se a existência de saldo remanescente vinculado aos autos.

Sendo positivo, proceda-se o levantamento em favor do reclamado Caloi 

Norte S/A

Após, caso nada mais seja requerido, retornem-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 50021 Nr: 321-77.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO MALAMAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI INACIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROJETO DE SENTENÇA

 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995.

2. A parte requerente levantou os valores depositados nos autos (cf. fls. 

158). Assim, havendo comprovação da satisfação da obrigação, intimação 

do exequente e inexistindo requerimentos deste, na forma do determinado 

pelo ilustre magistrado (cf. fls. 155), necessário é a extinção do presente 

feito.

 5. Ex positis, diante da satisfação da obrigação pela parte executada, 

opino por julgar extinto o processo, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com 

fulcro no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil.

Submete-se a decisão à análise do magistrado.

Tangará da Serra/MT, 25 de outubro de 2018.

Raony Cristiano Berto

Juiz Leigo

Vistos etc.

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo.

A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação.

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos.

Transitado em julgado, arquive-se.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002270-02.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA APARECIDA FRANGIOTTI MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO IBRAHIM CAMPOS OAB - MT0013296A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Trata-se de Ação Anulatória de Débito Fiscal, com pedido de 

medida de urgência, consistente em determinar ao estado reclamado que 

proceda a imediata baixa de qualquer restrição contida no nome da 

reclamante, ao argumento de que o reclamado está cobrando imposto já 

quitado e cuja cobrança não seria sequer de sua competência. Decido. Do 

disposto no art. 300 do Novo Código de Processo Civil, verifica-se que são 

requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo autor, o 

pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na demanda e o 

fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. 

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a analise feita em sede de confronto entre o caso 

em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no 

provimento jurisdicional. Como consequência, deve estar demonstrada a 

necessidade de deferimento da tutela de urgência, bem como que, sendo 

a tutela concebida tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria 

ineficaz. Sob um juízo de cognição sumária, vislumbro a presença dos 

requisitos para concessão da tutela de urgência. Pelos documentos 

acostados aos autos, e à míngua de demonstração pelo Estado reclamado 

(apesar de instado a fazê-lo), a reclamante comprova, em juízo de rasa 

cognição, que o débito fiscal objeto da CDA do Id 15749499 resulta da 

ausência de pagamento de ITCD; porém, os documentos juntados no Id 

15749134 demonstram que não há bens ou direitos neste Estado a serem 

submetidos à partilha mencionada. Ressalto que, mesmo instado a se 

manifestar e consequentemente demonstrar a origem da dívida, o Estado 

reclamado limitou-se apenas a afirmar que a CDA goza de presunção de 

legitimidade, não juntando aos autos sequer o procedimento que levou à 

constituição do crédito em debate. Como consequência da não 

demonstração da origem do débito, não resta outra solução, nesta sede, 

em considerar, à luz da documentação anexada à inicial, que efetivamente 

não houve fato gerador para o lançamento do tributo, tendo em vista a 

ausência de bens do falecido neste Estado. Nos termos do art. 155, §1º, I 

e II, da Constituição Federal, a competência para cobrança do imposto em 

debate é do Estado em que o bem está situado, relativamente aos bens 

imóveis, e/ou do Estado em que se processar o inventário ou arrolamento, 

relativamente aos bens móveis. No caso em tela, a reclamante demonstra 

por meio de documentos que o único bem imóvel constante no inventário 

do seu pai é um imóvel urbano situado na cidade de Cacoal-RO (Id 

15749134). Lado outro, com relação aos bens móveis, há comprovação 

de que o inventariado residia na cidade de Campo Grande-MS, tanto que o 

inventário tramitou naquela Comarca (Id 15749134). Assim, o Estado 
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reclamado não teria legitimidade para cobrar o mencionado imposto, uma 

vez que não há bens imóveis no estado de Mato Grosso e o inventariado 

não residia neste Estado. Portanto, à mingua de informações precisas por 

parte do reclamado, aliado as documentações trazidas pela reclamante, 

verifica-se a probabilidade do direito invocado pela reclamante, necessária 

à concessão da tutela de urgência. Diante dessa realidade, verifico que 

não tem pertinência o requerimento do reclamado para que se exija o 

depósito integral do débito em discussão, já que é altamente provável, pelo 

menos com os elementos de prova até agora produzidos, que o débito 

seja declarado inexigível. Se assim é, descabido exigir da reclamante o 

depósito do valor que será também considerado inexigível. De outro norte, 

também constato presente o fundado receio de dano, uma vez que os 

futuros lançamentos tributários em sua conta irão impossibilitar o 

demandante de obter certidão negativa de débito junto à Secretaria de 

Fazenda do Estado, imprescindíveis para consecução de suas atividades 

laborais. Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade da 

medida, uma vez que a qualquer tempo (Novo CPC, art. 296) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, 

DEFIRO a tutela de urgência almejada, determinando que o reclamado 

promova, no prazo de 10 (dez) dias, a exclusão de qualquer restrição do 

nome da reclamante referente ao débito discutido nestes autos, sob pena 

de multa diária que fixo em R$ 300,00, até o limite máximo de 20 salários 

mínimos. Não obstante discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os 

entes públicos legitimados a figurar no polo passivo de demandas que 

tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública, devem ser citados 

para comparecimento à audiência de conciliação, é fato que os 

representantes da Fazenda Pública raramente comparecem ao referido 

ato. A adoção do referido procedimento (que remete ao que está previsto 

na Lei nº 9.099/95), portanto, com a realização de um ato processual inútil 

e desnecessário, não preservaria a celeridade que deve permear 

procedimentos da espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e 

atravancaria demasiadamente a marcha procedimental. Considerando a 

forte orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a 

aplicação subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, 

bem como tendo em vista que restarão preservados os princípios 

descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, 

especificamente no que tange à citação e prazo para resposta do 

reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do CPC de 2015. 

Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da Lei nº 

12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 26 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 14897 Nr: 794-30.2005.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS COSTA LIMA, MÁRCIA MARIA 

MENDONÇA COSTA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO BRISOLA FERREIRA, MARIA DO 

CARMO SILVA FERREIRA, RONALDO ROSA TAVERIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALVA MOLEIRO PIRES - 

OAB:8031/MT, JOSÉ CARLOS DE SOUZA PIRES - OAB:1.938-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA BAZIQUETO PERES 

SALVADOR - OAB:10279, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S.JUNIOR - OAB:MT/5222

 Por todo o exposto, REJEITO os embargos declaratórios levantados por 

Antônio Carlos Costa Lima e Márcia Maria Mendonça Costa Lima, bem 

como por Benedito Brisola Ferreira e Maria do Carmo Silva Ferreira, 

MANTENDO todos os termos da sentença de 753/760, com vista ao seu 

integral cumprimento.Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 43188 Nr: 3494-66.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDLLFSBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, que impulsiono o feito e intimo o autor a fim de 

providenciar o recolhimento da guia para expedição da certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 39114 Nr: 4139-28.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALÉRCIO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSIANE REGINA BASSO - 

OAB:10.319/MT, NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, impulsiono o feito e intimo o autor a fim de que, se 

manifeste sobre a devolução da carta Precatória no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 87784 Nr: 1628-52.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA ESPINDOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO ESCOLA NACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA ESPINDOLA FERREIRA 

- OAB:17746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAUREN LAZZARETTI - 

OAB:6.968

 Certifico e dou fé que, impulsiono o feito e intimo a parte requerida para se 

manifestar sobre o laudo pericial no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 92825 Nr: 110-90.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJENANE NODARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO CRISTOFOLINI - 

OAB:15882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, intimo o autor, a fim de que providencie a planilha 

de cáculos atualizados, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 14897 Nr: 794-30.2005.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS COSTA LIMA, MÁRCIA MARIA 

MENDONÇA COSTA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO BRISOLA FERREIRA, MARIA DO 

CARMO SILVA FERREIRA, RONALDO ROSA TAVERIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALVA MOLEIRO PIRES - 

OAB:8031/MT, JOSÉ CARLOS DE SOUZA PIRES - OAB:1.938-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA BAZIQUETO PERES 
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SALVADOR - OAB:10279, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S.JUNIOR - OAB:MT/5222

 Certifico e dou fé que intimo as partes da decisão de fls.776/778, abaixo 

transcrita....É breve o relato. Fundamento. Decido.

Por todo o exposto, REJEITO os embargos declaratórios levantados por 

Antônio Carlos Costa Lima e Márcia Maria Mendonça Costa Lima, bem 

como por Benedito Brisola Ferreira e Maria do Carmo Silva Ferreira, 

MANTENDO todos os termos da sentença de 753/760, com vista ao seu 

integral cumprimento.

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 31750 Nr: 1834-08.2009.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOERI POSSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLI FACHINI - 

OAB:5425-B/MT, MATEUS MENEGON - OAB:11.229-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO RAYES - 

OAB:114.384/SP, SANDRA KHAFIF DAYAN - OAB:131646-SP, SYLVIE 

BOECHAT - OAB:151.271

 ISTO POSTO, julgo a presente ação procedente, na forma do art. 487, I do 

CPC, com resolução de mérito, para o fim de reconhecer a extinção da 

obrigação contida na CPR 43223 anterior ao endosso e, portanto, declarar 

a inexigibilidade do título que aparelhou a execução.Portanto, condeno a 

parte Embargada ao pagamento de honorários que fixo em 10% (dez por 

cento) e ao pagamento das custas processuais.Remeta-se cópia desta 

decisão para a execução em apenso (cuja extinção só ocorrerá se a 

presente sentença for confirmada).Corrijam-se os registros dos autos, 

vez que não consta como embargante a Sra. Selania Possa, apesar do 

seu nome estar expresso na petição inicial.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Lucas do Rio Verde-MT, 25 de outubro de 

2018.CÁSSIO LUÍS FURIMJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83095 Nr: 2563-29.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO EBERHARDT, EUNICE ZENAIDE 

MACIEL EBERHARDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9975-A/MT, VINICIUS BARNES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIELY MALACARNE 

GANZER - OAB:22966-O, KARINE DUCCI LOURENÇO - OAB:19.982, 

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:13.412-A, TIAGO MATHEUS 

SILVA BILHAR - OAB:13412-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELIEZER 

FANDARUFF HARTMANN, para devolução dos autos nº 

2563-29.2012.811.0045, Protocolo 83095, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85362 Nr: 4945-92.2012.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO EBERHARDT, EUNICE ZENAIDE MACIEL 

EBERHARDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR 

- OAB:71649/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ ZANON - 

OAB:9975-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELIEZER 

FANDARUFF HARTMANN, para devolução dos autos nº 

4945-92.2012.811.0045, Protocolo 85362, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 108538 Nr: 3125-33.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANE DIAS CORTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLUCY PEREIRA DA SILVA - 

OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 108538.

Vistos etc.

I. Dê-se ciência às partes do retorno dos autos à Instância de piso.

II. Nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, certificado o trânsito 

em julgado, arquive-se.

III. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 26 de outubro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 144129 Nr: 5693-51.2017.811.0045

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO MASSOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GOUVEIA DE ASSIS - 

OAB:OAB/MT 18.434

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11449/MT, Wilson José da Silva Junior - OAB:MT/18593-O

 CÓDIGO 144129.

Vistos etc.

I. Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste-se quanto ao prosseguimento do feito, sob pena 

de extinção.

II. Expeça-se o necessário.

III. Intime-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 24 de setembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 37166 Nr: 2203-65.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR BATISTA DA COSTA, VALDEMIR 

BATISTA DA COSTA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:MT/14.561-B, TARCISIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA - 

OAB:6163/MT

 Código: 37166

Vistos etc.

I.Homologo cálculos apresentados às fls. 234/238.

II. Havendo demonstrativo discriminado do crédito e atendidas as 

determinações constantes no art. 524 do CPC, intime-se a parte executada 

para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 219 do CPC), 

acrescido das custas da execução (art. 523 do CPC).

III. Nos termos do disposto nos §§ 2º a 4º do art. 513 do CPC, a intimação 

da parte executada deverá ocorrer:

 a) pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos 

autos, salvo se já tiver decorrido 01 ano entre o trânsito em julgado e o 

requerimento de cumprimento de sentença (neste caso, a intimação será 

por carta com aviso de recebimento encaminhada à pessoa do devedor, 

no endereço constante nos autos);

b) por carta com aviso de recebimento, quando representado pela 
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Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, 

ressalvada a hipótese do inciso IV;

c) por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246 (empresas 

públicas e privadas – salvo microempresas e empresas de pequeno porte 

- são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações), não 

tiver procurador constituído nos autos;

d) por edital, quando, citado na forma do art. 256 (por edital), tiver sido 

revel na fase de conhecimento;

IV. Caso não haja pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa 

de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento), devendo ser expedido, desde logo, mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (art. 523, §§ 1º e 3º, do 

CPC).

V. Efetuado o pagamento parcial do débito, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, do CPC).

VI. Transcorrido o prazo para pagamento voluntário sem que este ocorra, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (art. 525, caput, do CPC).

VII. Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o 

prazo do art. 523 (pagamento voluntário), a parte exequente poderá 

requerer à serventia a expedição de certidão para fins de protesto (art. 

517 do CPC), que servirá também aos fins previstos no art. 782, § 3º, do 

CPC (a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome 

do executado em cadastros de inadimplentes).

VIII. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde, 25 de outubro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 80160 Nr: 4224-77.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JG CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME, JAIRO 

BELTER, GENECI DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 CÓDIGO 80160.

Vistos etc.

I. Manifeste-se o Exequente em 15 (quinze) dias, quanto aos documentos 

de fls. 159/169.

 II. Após, retorne-me conclusos.

III. Intime-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 25 de outubro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 99055 Nr: 5246-68.2014.811.0045

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE -MT, 

ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A

 CÓDIGO 99055.

Vistos etc.

I. Dê-se ciência às partes do retorno dos autos à Instância de piso.

II. Nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, certificado o trânsito 

em julgado, arquive-se.

III. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 26 de outubro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 115401 Nr: 6887-57.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO FERREIRA BATISTA, OZIEL CIPRIANO, MANUEL 

ALAYDE JOSE RODRIGUES, JULIO VALENCIO DA LUZ, CLEUDEIR VIEIRA 

CAVALCANTE CIPRIANO, MARIA HELENA EGEVARTH RODRIGUES, 

APARECIDA DONIZETTI TAVARES DA LUZ, JORGINA MARTINS LEAL, 

VITAL BARAN, JANICE DELLA JUSTINA GIESE, ADILSON GIESE, 

VALDELINO DE SOUZA LEAL, LUCIANE DE RAMOS BARAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO DE 1° OFICIO DE REGISTRO DE 

IMÓVEIS TITULOS E DOCUMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 115401.

Vistos etc.

I. Dê-se ciência às partes do retorno dos autos à Instância de piso.

II. Nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, certificado o trânsito 

em julgado, arquive-se.

III. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 26 de outubro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 152476 Nr: 1383-65.2018.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LURDES DA APARECIDA RIBEIRO, JAMILE SANZOVO, 

DIOGO ARMANDO SANZOVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Chrissy Leão Giacometti - 

OAB:15596/MT, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - OAB:11660/MT, 

Gustavo Eduardo Reis de Siqueira - OAB:6780/MT, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A/MT

 PROCESSO DE AUTOS N. CÓD. 152476

TIPO: ORDINÁRIA

Vistos etc.

 Verifico que a intimação da parte Requerida foi equivocada, razão pela 

qual, acato a petição de fls. 131/132/v.

 Defiro o item 1 do requerimento da referida petição, devendo a parte 

autora ser intimada para juntada de documentos no prazo de 15 dias e 

informar ao juízo se pretende a oitiva de testemunhas para a comprovação 

da união estável.

 Cumpra-se e em seguida, conclusos para decidir a questão.

 Intimem-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 26 de outubro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 20237 Nr: 1303-24.2006.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALENTINA PONCE DEVULSKY MANRIQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANALISE CANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALENTINA PONCE DEVULSKY 

MANRIQUE - OAB:3823/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10.752-B/MT

 PROCESSO DE AUTOS N. CÓD. 20237

TIPO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Vistos etc.

 Recebo o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e 

suspendo a lide principal.

 Comunique-se o cartório distribuidor, na forma do art. 134, § 1º do CPC.

 Cite-se o sócio ou a pessoa jurídica, por edital (vez que já esgotadas as 

tentativas de localização pessoal – art. 256, I e II do CPC), para se 

manifestar e requerer provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.

 Em caso de revelia, nomeio a Defensoria Pública como Curador Especial 

(art. 72 do CPC).

 Cumpra-se e em seguida, conclusos para decidir a questão.

 Intimem-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 26 de outubro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001871-03.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

E. S. G. H. (REQUERENTE)

EDER GOMES HARTMANN (REQUERENTE)

DIONI SOARES SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMERI CARLA MAZUTTI MARQUES MORAES OAB - MT20034/O 

(ADVOGADO(A))

JESSICA CRISTINA DALL ALBA OAB - MT20278/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001871-03.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: EDER SOUZA GOMES HARTMANN, EDER GOMES 

HARTMANN, DIONI SOARES SOUZA REQUERIDO: ESTE JUÍZO Vistos. 1. 

Antes de qualquer deliberação a respeito, mister a produção de prova, 

tendo em vista o pleito trazer pedido de acréscimo de prenome, nesse 

sentido: "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ART. 557 DO CPC. VIOLAÇÃO 

AFASTADA. REGISTRO PUBLICO. NOME CIVIL. PRENOME. RETIFICAÇÃO. 

MENOR ASSISTIDA PELOS PAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 

RAZOABILIDADE DO PEDIDO. PRODUÇÃO DE PROVA. DEFERIMENTO. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I - A alteração introduzida pela Lei n. 

9.756/98, que deu nova redação ao art. 557 do CPC, conferiu ao relator a 

possibilidade de decidir monocraticamente, entre outras hipóteses, o 

recurso manifestamente inadmissível ou improcedente, tudo em respeito 

ao princípio da celeridade processual. Com a interposição do agravo 

interno, as questões levantadas na apelação foram apreciadas pelo órgão 

colegiado, considerando-se superada eventual violação do artigo 557 do 

CPC. Precedentes. II - A jurisprudência da Corte tem flexibilizado a regra 

temporal prevista no art. 56 da Lei n. 6.015/73, admitindo que menores, 

devidamente assistidos por seus pais, possam postular retificação no 

registro civil, desde que se verifique o justo motivo. III - O pleito, na 

espécie, longe de denotar mero capricho, afigura-se bastante razoável, 

tendo em vista que o registro original nem sequer será alterado de modo 

substancial, com o acréscimo do segundo nome, com o qual a requerente 

de fato se identifica e que a individualiza no meio em que vive. IV - Nesse 

contexto, há de lhe ser oportunizada a dilação probatória requerida. 

Recurso especial provido". (STJ, REsp 777088/RJ, Terceira Turma, Relator 

Ministro Sidnei Benetti, Julgamento em 21.02.2008). 2. Assim, com fulcro 

no §1º do art. 109 da Lei nº 6.015/73, determino a realização de prova 

oral, inclusive depoimento pessoal dos representantes da parte autora e 

testemunhas, motivo pelo qual DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 20/02/2019, às 15:00 horas. Intime-se pessoalmente 

os representantes da parte autora, com as advertências de estilo. 3. 

Intime-se a parte autora para, querendo, apresentar rol de testemunhas no 

prazo de 15 (quinze) dias, se já não houver feito. (CPC, art. 357, § 4º) 4. 

Registro, ainda que cabe ao(a) advogado(a) da parte informar ou intimar 

as testemunhas por ele(a) arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, nos termos do artigo 455 e seguintes do CPC. 5. Expeça-se o 

necessário. 6. Ciência ao Ministério Público. LUCAS DO RIO VERDE, 15 de 

outubro de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003546-98.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. M. (AUTOR(A))

LETICIA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017818A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE NO PRAZO LEGAL, 

APRESENTE IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002098-90.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE RODRIGUES BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002098-90.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: ROSILENE RODRIGUES BARROS REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 1. Ante a necessária 

readequação da pauta, redesigno audiência de instrução e julgamento 

para o dia 29/11/2018 às 14:00 horas. 2. As intimações deverão ser 

realizadas nos termos constantes nos itens 8 e 9 da decisão Id. 

13565149. 3. Sem prejuízo, cumpram-se as demais deliberações 

constantes na decisão retrocitada. 4. Intimem-se. LUCAS DO RIO VERDE, 

25 de outubro de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 98331 Nr: 4638-70.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CRISTINA KAEPER ELY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT, 

WILLIAM DOS SANTOS PUHL - OAB:24067/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora acerca do desarquivamento do feito, conforme 

requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 83132 Nr: 2601-41.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO MASSARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que manifeste-se acerca dos RPVs 

expedidos (fls. 261/262).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 129042 Nr: 5146-45.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVAS, FADN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG, MDLDRV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANELISE INES ANDRUCHAK - 

OAB:15178, ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOÉ - OAB:16.126/MT, 

FÁBIA C. M. RIZZATO - OAB:MT - 9.301

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que impulsione os autos, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 23015 Nr: 874-23.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVB, CPDS, SCPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para além do valor da diligência para intimação dos executados 

residentes nesta urbe, juntar aos autos guia de preparo de distribuição de 

carta precatória para intimação da executada residente na comarca de 

Rondonópolis-MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 120125 Nr: 598-74.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID BRAZ DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13116

 Intimação das partes para que no prazo legal, manifeste-se sobre a 

proposta pericial de fls. 80/82.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 112118 Nr: 4990-91.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSÃO NUNES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS MONTEIRO 

LAURENÇO - OAB:OAB/BA 16780

 Intimação do autor para que manifeste-se no prazo de 05(cinco) dias 

quanto a informação de fls. 80.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 111034 Nr: 4438-29.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSCILENE DA SILVA PAIXÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16846-A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119859/SP

 Initmação do autor acerca do petitório de fls 88/91.Prazo 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 113596 Nr: 5860-39.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEM CRISTINA SOUSA ARAUJO-ME, 

CARMEM CRISTINA SOUSA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.944-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora:"2. Ao final de todo o processado supra, e nada 

sendo encontrado, intime-se o credor para indicar bens do devedor 

passíveis de penhora, no prazo de cinco (cinco) dias, sob pena de 

suspensão do processo, forte no artigo 921, III e IV do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 96266 Nr: 2955-95.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELÉZIO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestação nos autos, no prazo de 10 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 94449 Nr: 1391-81.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADACNDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMJ, GJDS, SBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora:"2. Ao final de todo o processado supra, e nada 

sendo encontrado, intime-se o credor para indicar bens do devedor 

passíveis de penhora, no prazo de cinco (cinco) dias, sob pena de 

suspensão do processo, forte no artigo 921, III e IV do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 29102 Nr: 3083-28.2008.811.0045

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AACL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235, MÁRIO EDUARDO HOFF DA SILVA - OAB:MT/6.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO HERRERA BERTONE 

GUSSI - OAB:MT/11.259-B, FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:9671-A/MT

 Vistos.

 1. Defiro o pedido retro veiculado pelo(a) exequente, para o fim de 

autorizar a penhora sobre a quantia em dinheiro encontradas nas contas 

ou aplicações financeiras do(a) executado(a), até o valor indicado na 

execução, o que deverá ser efetivado por meio de penhora on line, via 

BACENJUD.

2. Defiro, ainda, o pedido retro veiculado pelo(a) exequente, para o fim de 

autorizar a penhora sobre a quantia em dinheiro encontradas nas contas 

ou aplicações financeiras do(a) executado(a), junto as Centrais de 

Cooperativas de Crédito.

3. Com a juntada aos autos do Recibo de Protocolamento/ Detalhamento de 

Ordem Judicial de Bloqueio de Valores/Transferências/Desbloqueios e/ou 

Reiterações para Bloqueio de Valores, manifeste-se a parte exeqüente, 

em dez (10) dias.

4. Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome do(a) executado(a), considerar-se-á efetuada a 

penhora, valendo-se como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

Bacen Jud, que será juntado aos autos, providenciando-se, em seguida, a 

intimação do(a)(s) executado(a)(s) acerca da constrição, na pessoa de 
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seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, nos exatos termos do §§ 1º 

e 4º do artigo 652 do CPC.

5. Defiro o pedido de requisição de informações à Receita Federal para 

apuração de bens da parte executada, por meio do sistema INFOJUD, 

devendo a Sra. Escrivã observar o procedimento delineado no artigo 477 

da CNGC/MT, quanto a obrigação do feito tramitar em segredo de justiça 

após a juntada dos respectivos informes.

6. Ao final de todo o processado supra, e nada sendo encontrado, 

intime-se o credor para indicar bens do devedor passíveis de penhora, no 

prazo de cinco (05) dias, sob pena de extinção do processo.

7. Intime-se o exeqüente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 29102 Nr: 3083-28.2008.811.0045

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AACL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235, MÁRIO EDUARDO HOFF DA SILVA - OAB:MT/6.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO HERRERA BERTONE 

GUSSI - OAB:MT/11.259-B, FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:9671-A/MT

 Intimação da parte autora para manifestação nos autos, no prazo de 10 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 88774 Nr: 2666-02.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADACNDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CTL, CK, IMPK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS CEZAR - 

OAB:9890-B/MT

 Intimação da parte autora para, manifestação nos autos, no prazo de 10 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 80995 Nr: 165-12.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANE CARDOSO 

MACAREVICH - OAB:30264/RS, ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:MT/16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT

 Vistos.

1. Tendo em vista o recálculo apresentado à f. 136, cumpra-se a decisão 

retro, procedendo com a penhora eletrônica via BACENJUD.

2. Defiro o pedido de requisição de informações à Receita Federal para 

apuração de bens da parte executada, por meio do sistema INFOJUD, 

devendo a Sra. Escrivã observar o procedimento delineado no artigo 477 

da CNGC/MT, quanto a obrigação do feito tramitar em segredo de justiça 

após a juntada dos respectivos informes.

3. Sem prejuízo, busque-se junto ao sistema RENAJUD de veículos 

cadastrados em nome do(s) devedor(es), incluindo-se a restrição 

(circulação - restrição total) junto ao(s) bem(ns) localizado(s).

4. Anote-se, no entanto, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) através do Sistema Renajud, mas mera restrição 

visando eventual e futura constrição propriamente dita, eis que, 

apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, ser providenciada sua 

constrição física/real, a partir de quando estará o juízo devidamente 

garantido.

5. Vindo aos autos informações acerca da apreensão do(s) veículo(s) 

sobre o(s) qual(ais) foi(ram) incluída(s) restrição(ões), expeça-se com 

urgência o necessário visando a efetivação da penhora, depósito e 

avaliação.

6. Após, manifeste-se a parte autora, no prazo de 10 dias, requerendo o 

que entender de direito.

7. Intime-se o exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 80995 Nr: 165-12.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANE CARDOSO 

MACAREVICH - OAB:30264/RS, ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:MT/16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT

 Intimação da parte autora para manifestação nos autos, no prazo de 10 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 157040 Nr: 4109-12.2018.811.0045

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RCM, LMGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11445-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestação nos autos, tendo em vista a 

certidão de fls. 43, oriunda da comarca de Campo Novo do Parecis-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 100665 Nr: 6430-59.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOIR DOS SANTOS VILKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL- INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA N. B. SAVOLDI - 

OAB:9216/MT, ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI - OAB:9216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. ELOIR DOS SANTOS VILKS, qualificado(a)(s) nos autos, propôs a 

presente ação previdenciária em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS, visando o restabelecimento do auxílio 

doença c/c conversão em aposentadoria por invalidez. Alega, em síntese, 

preencher os requisitos legais para a obtenção do benefício. Juntou 

documentos.

O pedido de tutela antecipada restou deferido às f. 49/52.

Regularmente citado, o requerido não apresentou resposta.

O laudo da perícia médica realizada com a parte autora foi juntado às f. 

109/111, sendo que o demandante manifestou a concordância com o 

referido laudo e, o requerido, apesar de devidamente intimado, nada 

manifestou.

 2. É o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO.

O deslinde da presente ação previdenciária não depende da produção de 

prova oral em audiência de instrução, sendo a prova pericial carreada ao 

feito suficiente para o enfrentamento do mérito, conforme segue.

Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício 

previdenciário de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez são: a) a 

qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais, 

salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II da Lei 8.213/1991; c) 

incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 (quinze) 

dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, incapacidade 

(permanente e total) para atividade laboral e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Importante ressaltar que, nos termos do art. 42, § 2º e 59 caput da Lei n. 

8.213/91, não é devido benefício previdenciário ao segurado cuja doença 

que motiva o pedido seja preexistente à sua filiação ao Regime Geral da 

Previdência Social ou à recuperação de sua qualidade de segurado, 

exceto se a incapacidade decorrer do agravamento ou de progressão da 
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doença ou lesão.

 No caso vertente, tanto a condição de segurado(a) do RGPS ostentada 

pelo(a) requerente, quanto o preenchimento da carência restaram 

suficientemente demonstradas por meio da cópia da CTPS de f. 25/27 e 

espelho do CNIS de f. 28, mormente considerando o recebimento de 

auxílio-doença até julho de 2013.

Assim, estando demonstrada a condição de segurado(a) e satisfeito o 

período de carência, resta apenas avaliar a alegada incapacidade laboral 

e, em sendo o caso, se a sua existência é posterior à filiação do(a) 

autor(a) junto à Previdência Social, ou, em sendo anterior, se sobreveio 

em decorrência de agravamento da doença/lesão já existente.

 Prefacialmente, ressalto que inexiste nulidade a ser declarada sobre a 

perícia realizada, já que o laudo foi conclusivo e respondeu aos quesitos 

apresentados de forma satisfatória, não havendo razão para que a perícia 

seja refeita ou complementada.

Oportuno destacar que o perito nomeado por este Juízo não está 

vinculado ao conteúdo de eventuais perícias realizadas anteriormente por 

outros profissionais da área da saúde, podendo atuar livremente no 

exercício do munus recebido e extrair as suas próprias conclusões sobre 

o estado de saúde da parte autora.

Feitas essas considerações, e após o percuciente exame do conjunto 

fático-probatório coligido aos autos, reputo inquestionável o direito do(a) 

requerente ao benefício da aposentadoria por invalidez, pois ficou 

claramente demonstrada a sua incapacidade definitiva e total para exercer 

atividade laboral, em decorrência de enfermidade(s) que se 

desenvolveu(eram) e/ou agravou(aram) após a sua condição de 

segurado(a).

 O laudo da perícia médica (f. 109/111), elaborado por profissional 

habilitado e nomeado por este Juízo, não só revelou a existência de 

enfermidade incapacitante (discopatia degenerativa e artrose lombar), 

como também consignou que o requerente está incapacitado total e 

permanente para o exercício de qualquer atividade laboral, estando 

afastada a possibilidade de reabilitação.

Ainda, não houve comprovação pela parte requerida da suposta 

recuperação da capacidade laborativa do autor e de sua reabilitação, 

ainda que minimamente, quando da cessação do auxílio-doença, em 

05/07/2013.

Registre-se, ademais, que a ausência de impugnação quanto ao conteúdo 

da perícia torna a referida prova como meio hábil e idôneo a formar a 

convicção do julgador.

Dessa forma, considerando que o(a) autor(a) comprovou os requisitos 

necessários para a aposentadoria por invalidez, a implantação do 

benefício é medida que se impõe, fixando-se como termo inicial o dia 

seguinte a data da cessação do benefício (06/07/2013 – f. 28), devendo 

serem descontados eventuais valores que já tenham sido pagos em razão 

de posterior deferimento do benefício.

 Neste sentido é o entendimento já consolidado pelo Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE 

DEFESA. QUESITOS COMPLEMENTARES. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO 

DO LAUDO PERICIAL. REMESSA OFICIAL. RESTABELECIMENTO. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. QUALIDADE DE SEGURADO. 

TRABALHADOR URBANO. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE POR 

LAUDO OFICIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE 

MORA. ADVOCATÍCIOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE. 1. Não configura cerceamento de defesa 

a ausência de quesitos complementares quando o julgador entende que a 

prova pericial não precisa de complementação. O laudo pericial, no caso, 

realizado em regime de mutirão, encontra-se bem fundamentado, com 

resposta aos quesitos necessários para convicção do julgador, não tendo 

sido demonstrado qualquer vício que pudesse ensejar a sua nulidade. 

Precedentes. 2. Em que pese as partes terem o direito de contraditar os 

critérios adotados pelo médico perito na elaboração de laudo oficial, no 

caso dos autos, verifica-se que, após a juntada do laudo pericial, foi as 

partes foram intimadas e o INSS se manifestou nos autos (fls. 138 e 

164/165), com complementação do laudo pericial (fl. 159), incabível a 

alegação de nulidade da sentença. 3. Os requisitos indispensáveis para a 

concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez 

são: incapacidade total e permanente para execução de atividade 

laborativa capaz de garantir a subsistência do segurado, aliada à 

impossibilidade de reabilitação e à exigência, quando for o caso, de 12 

contribuições a título de carência, conforme disposto no artigo 42 da Lei nº 

8.213/91. 4. O auxílio-doença é devido ao segurado que, tendo cumprido o 

período de carência eventualmente exigido pela lei, ficar incapacitado para 

o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de quinze dias 

consecutivos, consoante o disposto no artigo 59 da Lei nº 8.213/91. 5. A 

qualidade de segurada especial é inconteste, vez que a parte autora 

estava recebendo aposentadoria por invalidez (2003/2013), suspenso em 

razão de suposta recuperação da capacidade laborativa, após revisão 

administrativa. 6. Comprovada a incapacidade total e permanente da parte 

autora para o exercício da sua atividade laboral, constatada por laudo 

médico pericial e não havendo nos autos elementos hábeis a 

desconstituí-lo, faz jus a parte autora ao restabelecimento do benefício 

previdenciário de aposentadoria por invalidez. 7. No caso concreto, as 

condições pessoais da parte autora decorrentes da moléstia a que está 

acometida, aliadas a outros aspectos (grau de escolaridade, idade, meio 

social em que vive, nível econômico), bem como o tipo de atividade laboral 

que exerce, cuja exigência de esforços físicos se mostra inerente à 

atividade, permitem seguramente concluir pela sua incapacidade total e 

permanente para atividade laboral, não sendo razoável supor que uma 

pessoa nessas condições possa se reabilitar para o trabalho. 8. O termo 

inicial será a data do dia imediato ao da cessação do benefício (art. 43 da 

Lei 8.213/91), conforme determinação da r. sentença. 9. A correção 

monetária deve ser feita com base nos índices do Manual de Cálculos da 

Justiça Federal, aplicando-se o INPC após a entrada em vigor da lei nº 

11.960/2009. 10. Os juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a 

partir da citação, reduzindo-se a taxa para 0,5% ao mês, a partir da 

edição da Lei nº. 11.960/09. 11. Honorários advocatícios fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor das parcelas em atraso. Súmula 111 do STJ. 

12. Presentes os requisitos exigidos no art. 300 do NCPC (Lei 

13105/2015), fica assegura a antecipação dos efeitos da tutela 

jurisdicional pleiteada na hipótese dos autos. 13. Apelação e remessa 

oficial, parcialmente providas. A Turma, por unanimidade, deu parcial 

provimento à apelação e à remessa oficial. (ACORDAO 

00515269320174019199, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS 

AUGUSTO PIRES BRANDÃO, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 

DATA:24/01/2018)

 “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. REQUISITOS: QUALIDADE DE SEGURADO. CARÊNCIA. 

INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA O TRABALHO. ATENDIDOS. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. (...) 3. Pelo laudo pericial constata-se a 

incapacidade total e permanente da segurada, razão pela qual faz jus à 

aposentadoria por invalidez. 4. Na espécie, o laudo médico conclui que o 

início da incapacidade se deu em 2001. Considerando que a segurada 

recebeu auxílio-doença, o qual foi cessado em 30/09/2005, quando já se 

encontrava incapacitada para o labor, mostra-se devida a aposentadoria a 

partir da referida data. (...)” (TRF 1ª Região - REO 

0005444-52.2006.4.01.3811/MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ 

ROCHA (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.206 de 29/05/2013)

3. DISPOSITIVO

3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, 

para o fim de, nos termos do artigo 44 da Lei 8.213/91, condenar o 

requerido no pagamento ao(a) autor(a) do benefício previdenciário de 

aposentadoria por invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do 

salário-de-benefício, inclusive 13º salário, devido do dia imediato ao da 

cessação do auxílio-doença (06/07/2013), descontando-se eventuais 

valores que já tenham sido pagos em razão de posterior deferimento ou 

restabelecimento do benefício, restando confirmada a decisão liminar.

 3.2. A correção monetária deve ser feita com base nos índices do Manual 

de Cálculos da Justiça Federal, aplicando-se o INPC após a entrada em 

vigor da lei nº 11.430/2006, que incluiu o artigo 41-A na Lei. 8.213/91. Os 

juros de mora são devidos segundo a remuneração oficial da caderneta 

de poupança, em atenção ao artigo 1-F da Lei 9.494/97, com redação 

dada pela Lei nº. 11.960/09 (RESP 1495146/MG).

3.3. Pela sucumbência e já que devida, condeno o requerido ao pagamento 

dos honorários advocatícios, que fixo, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do 

Código de Processo Civil, em dez por cento (10%) sobre o valor das 

prestações vencidas até a data da sentença, conforme entendimento da 

Súmula 111 do egrégio Superior Tribunal de Justiça.

 3.4. Isento o requerido do pagamento das custas e despesas 

processuais, tendo em vista gozar o mesmo de isenção não apenas nas 

ações ajuizadas na Justiça Federal (Lei nº 9.289/96), mas também nas 

causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição 
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federal (§ 3º do art. 109 da CF), conforme estabelecido pelo Estado de 

Mato Grosso por meio da Lei Estadual nº 7.603/2001, em seu art. 3º, I, 

salvo, é claro, quanto a eventuais valores despendidos pela parte 

vencedora da demanda.

3.5. Incabível o reexame necessário, por se tratar de condenação de valor 

certo não excedente a 1.000 (um mil) salários mínimos, nos termos do 

parágrafo 3º, do artigo 496 do NCPC.

3.6. Após o trânsito em julgado, e cumpridas todas as deliberações 

pendentes, ao arquivo.

3.8. Tópico síntese do julgado: a) nome do(a) segurado(a): Eloir dos 

Santos Vilks; b) benefício concedido: aposentadoria por invalidez; c) 

renda mensal atual: 100% (cem por cento) do salário-de-benefício; d) data 

de início do benefício – DIB: 06/07/2013 (dia imediato ao da cessação do 

auxílio-doença); e) renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo INSS; f) data 

do início do pagamento: a depender da intimação do INSS; g) prazo mínimo 

para cumprimento da presente decisão: 30 (trinta) dias.

 P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 113484 Nr: 5776-38.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIA SODRE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT

 Intimação da parte autora para que no prazo legal, apresente 

contrarrazões de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 109058 Nr: 3397-27.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA ADRIANA COSTA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16846-A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119859/SP

 Intimação da parte autora para que no prazo de 05(cinco) dias, 

manifeste-se quanto ao petitório de fls .85/88.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 106878 Nr: 2248-93.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANE COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, 

MECATRAN PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUERRA TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA VANESSA PUZISKI 

ROSSAROLA - OAB:MT/16.914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes à fl. 64/66 dos autos.

2. Nos moldes dos artigos 922 do Código de Processo Civil, declaro 

suspenso o presente feito durante o prazo concedido para cumprimento 

voluntário da obrigação. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o 

processo retomará o seu curso, tendo como parâmetro o acordo 

homologado.

 3. Efetuado o pagamento, volte-me concluso para extinção.

 4. Custas e honorários, nos termos do acordo.

 5. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 106461 Nr: 2051-41.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONINHA LURDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO HERRERA BERTONE 

GUSSI - OAB:MT/11.259-B, FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:9671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 2. Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos declaratórios e, como 

corolário natural, MANTENHO na íntegra a decisão lançada nas fls. 97/98 

dos autos. Declaro, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso [art. 1.026 do Código de Processo Civil]. 3. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 81461 Nr: 675-25.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO REGO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQUIMOVEIS ARQUITETURA E IMOBILIARIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Souza Bahdur - 

OAB:48359/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIONE AGOSTINHO 

ZOLDAN - OAB:10.134/MT, CARLOS HILDE J. MELO SILVA - 

OAB:OAB-MT 8228

 Vistos.

1. Defiro a reiteração do procedimento de constrição eletrônica via 

BACENJUD. Às providências.

 2. Busque-se junto ao sistema RENAJUD de veículos cadastrados em 

nome do(s) devedor(es), incluindo-se a restrição (circulação - restrição 

total) junto ao(s) bem(ns) localizado(s).

3. Anote-se, no entanto, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) através do Sistema Renajud, mas mera restrição 

visando eventual e futura constrição propriamente dita, eis que, 

apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, ser providenciada sua 

constrição física/real, a partir de quando estará o juízo devidamente 

garantido.

4. Vindo aos autos informações acerca da apreensão do(s) veículo(s) 

sobre o(s) qual(ais) foi(ram) incluída(s) restrição(ões), expeça-se com 

urgência o necessário visando a efetivação da penhora, depósito e 

avaliação.

5. Não merece deferimento o pedido de expedição de ofícios para o 

Cartório de Registro de Imóveis em busca de bens do executado, posto 

verificar-se a ausência de provas que demonstrem que o exequente 

esgotou os meios a sua disposição para obter as informações que ora 

requer, tampouco, demonstrou de quais meios fez uso e se os utilizou.

6. Após, manifeste-se a parte requerida, o que entender por direito, no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 81159 Nr: 337-51.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Souza Bahdur - 

OAB:48359/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “3. Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos 

na impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o parcial 

excesso da execução, para o fim de reconhecer como devido o benefício 

de auxílio-doença somente de 01/09/2012 a 24/02/2014.”3.1. Permanece, 

no mais, como está lançada a sentença.4. Declaro, outrossim, reaberto o 

prazo para apresentação/complementação de recurso [art. 1.026 do 

Código de Processo Civil].5. Preclusa a presente decisão, homologo os 

cálculos de f. 141. 6. Após, tratando-se de requisição de pequeno valor – 
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até 60 (sessenta) salários mínimos para a União (artigo 17, § 1º da Lei 

10.259/01), até 40 (quarenta) salários mínimos para os Estados e Distrito 

Federal e até 30 (trinta) salários mínimos para os Municípios (artigo 87 do 

ADCT) –, requisite-se à parte executada, na pessoa da autoridade de 

quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento da obrigação 

executada, no prazo de 2 (dois) meses, contado da entrega da requisição, 

nos termos do artigo 535, § 3º, II, do CPC.7. Caso o crédito supere os 

valores acima indicados, requisite-se o pagamento por intermédio do 

Desembargador Presidente do Tribunal competente, forte no artigo 535, § 

3º, I, do CPC e artigo 100 da CF.8. Expeça-se o necessário.9. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 81040 Nr: 212-83.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEITOR CAIO MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS ORGANIZADORES DA 

EXPOSIÇÃO INDUSTRIAL E COMERCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10168/MT, MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - 

OAB:MT/10.657

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANA MARIA DAVI BECKER 

- OAB:59296/RS, WERNER CANTALÍCIO JOÃO BECKER - OAB:3.950-RS

 Vistos.

 1. Defiro o pedido retro veiculado pelo(a) exequente, para o fim de 

autorizar a penhora sobre a quantia em dinheiro encontradas nas contas 

ou aplicações financeiras do(a) executado(a), até o valor indicado na 

execução, o que deverá ser efetivado por meio de penhora online, via 

BACENJUD.

1.1. Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome do(a) executado(a), intime-se-o(a)(s) acerca da 

constrição, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, 

nos exatos termos do § 2º do artigo 854 do CPC.

1.2. Transcorrido in albis o prazo de 05 dias para alegação das matérias 

elencadas no artigo 854, §3º ou rejeitada a referida manifestação, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de 

lavratura de termo, bem como iniciar-se-á, independentemente de nova 

intimação, o prazo de 15 dias para que o executado, por simples petição, 

impugne a penhora, nos termos do artigo 917, § 1o do CPC.

2. Ao final de todo o processado supra, e nada sendo encontrado, 

intime-se o credor para indicar bens do devedor passíveis de penhora, no 

prazo de cinco (cinco) dias, sob pena de suspensão do processo, forte 

no artigo 921, III e IV do CPC.

3. Intime-se o exequente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 81040 Nr: 212-83.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEITOR CAIO MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS ORGANIZADORES DA 

EXPOSIÇÃO INDUSTRIAL E COMERCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10168/MT, MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - 

OAB:MT/10.657

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANA MARIA DAVI BECKER 

- OAB:59296/RS, WERNER CANTALÍCIO JOÃO BECKER - OAB:3.950-RS

 Intimação da parte executada, para manifestação acerca da penhora 

realizada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 28219 Nr: 2365-31.2008.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDGAR PINNOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA ELIZA MATTOS - 

OAB:32438/PR, Regisson José de Castro - OAB:6214-B, WANDERLEY 

ANTONIO DE FREITAS - OAB:30575/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se o exequente para impulsionar o feito, no prazo de 10 dias.

2. Transcorrido in albis o prazo supra, suspendo o curso da execução 

pelo prazo máximo de 1 (um) ano.

3. Decorrido o prazo de 1 (um) ano sem manifestação da parte 

interessada, arquive-se, cientificando-se o exequente.

4. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 25479 Nr: 3324-36.2007.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉRICA SCHENEIDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO OLIVEIRA COUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MENDES - 

OAB:11341-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, LUIZ FERNANDO DE MELLO - OAB:137705/SP

 Intimnação da parte autora para manifstação no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 18229 Nr: 2684-04.2005.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE JOACIR BORGES DE MORAES & CIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:3127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:4269

 Vistos.

 1. Defiro o pedido retro veiculado pelo(a) exequente, para o fim de 

autorizar a penhora sobre a quantia em dinheiro encontradas nas contas 

ou aplicações financeiras do(a) executado(a), até o valor indicado na 

execução, o que deverá ser efetivado por meio de penhora online, via 

BACENJUD.

2. Com a juntada aos autos do Recibo de Protocolamento/ Detalhamento de 

Ordem Judicial de Bloqueio de Valores/Transferências/Desbloqueios e/ou 

Reiterações para Bloqueio de Valores, manifeste-se a parte exequente, 

em dez (10) dias.

3. Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome do(a) executado(a), considerar-se-á efetuada a 

penhora, valendo-se como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BacenJud, que será juntado aos autos, providenciando-se, em seguida, a 

intimação do(a)(s) executado(a)(s) acerca da constrição, na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, nos exatos termos do § 2º 

do artigo 854 do CPC.

4. Ao final de todo o processado supra, e nada sendo encontrado, 

busque-se junto ao sistema RENAJUD de veículos cadastrados em nome 

do(s) devedor(es), incluindo-se a restrição (circulação - restrição total) 

junto ao(s) bem(ns) localizado(s).

5. Anote-se, no entanto, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) através do Sistema Renajud, mas mera restrição 

visando eventual e futura constrição propriamente dita, eis que, 

apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, ser providenciada sua 

constrição física/real, a partir de quando estará o juízo devidamente 

garantido.

6. Vindo aos autos informações acerca da apreensão do(s) veículo(s) 

sobre o(s) qual(ais) foi(ram) incluída(s) restrição(ões), expeça-se com 

urgência o necessário visando a efetivação da penhora, depósito e 

avaliação.

7. Após, manifeste-se a parte autora, no prazo de 10 dias, requerendo o 

que entender de direito.

8. Intime-se o exequente.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 18229 Nr: 2684-04.2005.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE JOACIR BORGES DE MORAES & CIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:3127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:4269

 Intimação da parte autora para manifestação nos autos, no prazo de 10 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 115357 Nr: 6856-37.2015.811.0045

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILO LUIZ GEMELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO GEMELLI, MARIA DALLA COSTA 

GEMELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT, 

ALVARO DA CUNHA NETO - OAB:12069/MT, EDENIR RIGHI - 

OAB:8484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que manifeste-se nos autos, tendo em 

vista a não localização dos herdeiros.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 20745 Nr: 2055-93.2006.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNÉIA ADRIANA FÁVERO - 

OAB:5220-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2055-93.2006.811.0045

 ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

PARTE REQUERIDA: MARCIO DOS SANTOS

INTIMANDO(A, S): MARCIO DOS SANTOS, ENDEREÇO: LUGAR NÃO 

SABIDO.

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 09/08/2006

VALOR DA CAUSA: R$ 5.458,57

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: “Vistos etc. 1. Trata-se de ação de execução fiscal em que a 

Fazenda Exequente move em desfavor do executado Marcio dos Santos 

(a) (s), ambos identificados e qualificados nos autos. Evidencia-se que a 

dívida fora quitada pelo executado, conforme expresso requerimento da 

Fazenda exequente para extinção do processo (f. 72/73) 2. ANTE O 

EXPOSTO, com base no artigo 924 inciso II do Código de Processo Civil, 

julgo extinto o processo com resolução de mérito, uma vez que satisfeita a 

dívida pelo devedor, tornando sem efeito eventual penhora nos autos 3. 

Custas e despesas processuais pelo executado. Sem honorários 

advocatícios 4. Após o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo-se 

as anotações de estilo, dando-se baixa e arquivando-se os autos. 5. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Eu, C.S.A, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 26 de outubro de 2018.

Belques Solange Grisa Leseux

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 84871 Nr: 4429-72.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAS - 

OAB:3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLINIO FRANCISCO 

BERGAMASCHI JUNIOR - OAB:8384-B/MT

 Vistos etc.

1. Trata-se de ação de execução fiscal em que o ente público acima 

descrito move em desfavor do(a)(s) executado(a)(s) supra identificado(a)

(s), todos qualificado(a)(s) nos autos.

2. À f. 111 a parte exequente pugna pela extinção e arquivamento do feito, 

anunciando a baixa do tributo por quitação do débito.

3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924 inciso II do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito, já que 

extinta a dívida executada.

4. Expeça-se o necessário para o desbloqueio dos valores à conta do 

executado.

5. Fica autorizado o desentranhamento de documentos, mediante cópias.

6. Sem sucumbência, por analogia ao artigo 26 da LEF.

7. Transitada esta em julgado, arquivem-se, após as baixas e anotações 

de estilo.

8. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004421-68.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ANTONIO PANDOLFI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO(A))

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEDIO ANTONIO MACHADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004421-68.2018.8.11.0045. Intime-se o exequente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda à complementação da petição 

inicial, para o fim de depositar o cheque, na via original, na secretaria [art. 

425, § 2º do Código de Processo Civil]. Após, com o depósito do título, 

proceda-se à citação do executado para que, no prazo de 03 (três) dias, 

realize a quitação da dívida, das custas e despesas processuais [art. 829 

do Código de Processo Civil] ou, no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de penhora, de depósito ou de caução, se oponha à 

execução, através de embargos de devedor [art. 914 e art. 915, ambos do 

Código de Processo Civil]. A ausência de pagamento voluntário, no prazo 

de 03 (três) dias, acarretará: a) na expedição de mandado de penhora e 

avaliação [art. 829, § 1.º do Código de Processo Civil]; b) na inclusão de 

registro desabonador em cadastros de proteção ao crédito [art. 782, § 3.º 

do Código de Processo Civil]. Arbitro honorários de advogado no 

percentual correspondente a 10% do valor total devido, registrando-se 

que, para a hipótese de pronto pagamento, a verba sofrerá redução pela 

metade [art. 827, paragrafo único do Código de Processo Civil]. Intime-se o 

executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, reconhecendo o 

crédito e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, requeira 

o parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações mensais, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês [art. 916 do 

Código de Processo Civil]. Lucas do Rio Verde/MT, em 26 de outubro de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004427-75.2018.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:

HELIX SEMENTES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILENE APARECIDA MARTINS E SOUZA OAB - SP262785 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME HENRIQUE SCHRANK OAB - SP378112 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ PICOLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Carta Precatória n.º 1004427-75.2018.8.11.0045. Cumpra-se na forma 

deprecada, servindo a cópia como mandado. Após, com as baixas 

pertinentes, devolva-se a missiva, consignando-se as homenagens de 

estilo. Lucas do Rio Verde/MT, em 26 de outubro de 2018. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004429-45.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LORENZETTI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS LIRIA FERNANDES OAB - MT0015322A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELY APARECIDA MORANTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Carta Precatória n.º 1004429-45.2018.8.11.0045. Cumpra-se na forma 

deprecada, servindo a cópia como mandado. Após, com as baixas 

pertinentes, devolva-se a missiva, consignando-se as homenagens de 

estilo. Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de outubro de 2018. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004388-78.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NEUDI GALLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUDI GALLI OAB - MT0006562A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE OLIVEIRA DE FREITAS (RÉU)

AMELIA OUGOLINI FREITAS (RÉU)

REGINA HELENA DE FREITAS (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004388-78.2018.8.11.0045. Com lastro no teor do art. 334 

do Código de Processo Civil e do Enunciado n.º 27 do FONAMEC, 

Determino a remessa do processo para o CEJUSC – Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, 

que deverá realizar audiência de conciliação/mediação no dia 06 de 

fevereiro de 2019, às 09h00min. Intime-se o requerente. Proceda-se à 

citação e à intimação do réu. O prazo de 15 (quinze) dias, para 

oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da data da 

realização da audiência de conciliação [art. 335, inciso I do Código de 

Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do 

Código de Processo Civil]. O comparecimento à audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, que outorgue poderes para transigir). A ausência 

injustificada à solenidade configura ato atentatório à dignidade da justiça e 

implica na imposição de multa, arbitrada em até 2% sobre o valor atribuído 

a causa [art. 334, § 8.º do Código de Processo Civil]. As partes devem 

estar acompanhadas de advogado ou de Defensor Público [art. 334, § 9.º 

do Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 23 

de outubro de 2.018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004451-06.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AMALIA DA SILVA FIGUEREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE OAB - MT23345/O 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA ZINI DA CUNHA OAB - MT22905/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004451-06.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto proposito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Importante registrar que não se mostra razoável autorizar a 

concessão do auxílio-doença com base, exclusivamente, em atestados 

médicos elaborados em momento anterior a data da realização da perícia 

administrativa ou em atestados particulares. E do material cognitivo 

engendrado no processo, é possível divisar que há, sem sombra de 

dúvidas, frágil elemento probatório lastreado nos autos, situação que 

repele a concessão da excepcional antecipação de tutela sem a 

realização de perícia médica judicial determinada para este fim. Portanto, 

INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Considerando-se as 

particularidades da causa e como forma de adequar o rito processual às 

necessidades do conflito [art. 139, inciso VI do Código de Processo Civil], 

visto que, como é cediço, a autarquia requerida, via de regra, não 

comparece às audiências marcadas e, como regra geral, também não 

formula proposta de acordo, deixo, para momento oportuno, a análise da 

conveniência da realização da audiência de conciliação [Enunciado n.º 35 

da ENFAM]. Proceda-se à citação do réu para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente contestação [art. 335 do Código de Processo 

Civil]. O prazo, para oferecimento da contestação, será contabilizado a 

partir da data da juntada do aviso de recebimento ou do mandado judicial, 

devidamente cumprido [art. 335, inciso III e 231, ambos do Código de 

Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do 

Código de Processo Civil]. Concedo à requerente o benefício da 

assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 26 

de outubro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004523-90.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA RADESKI (REQUERENTE)

DARCI PROVIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA BASSANI OAB - MT0017446A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LINO XAVIER DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Carta Precatória n.º 1004523-90.2018.8.11.0045. Cumpra-se na forma 

deprecada, servindo a cópia como mandado. Após, com as baixas 

pertinentes, devolva-se a missiva, consignando-se as homenagens de 

estilo. Lucas do Rio Verde/MT, em 26 de outubro de 2018. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002369-36.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO RONALDO OLIVEIRA CRISTALDO 60790288168 (EXECUTADO)

EDER LUIZ BORGES DA SILVA (EXECUTADO)

ANTONIO RONALDO OLIVEIRA CRISTALDO (EXECUTADO)

 

intimação da parte autora por seu procurador, para manifestar nos autos, 
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no prazo de 05 dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 113147 Nr: 5581-53.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COFFY CONTABILIDADE E ASSESORIA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETELCLÁS EDITORA DE CATALOGOS LTDA, 

SERASA EXPERIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT-14992/A

 Intimação da parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias comprove 

a distribuição da carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 105815 Nr: 1698-98.2015.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FASTRAKX WORDS TRADERS EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, Comprove a 

distribuição de carta(s) precatória(s) expedida(s) , INFORMANDO o 

NÚMERO e a VARA do Juízo deprecado onde foi distribuída, bem como o 

seu último andamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 158996 Nr: 5235-97.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO INDUSTRIAL MADESEIK LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H.N.TECNOLOGIAS AGRICOLAS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE MOURA SANTOS - 

OAB:24032/MT, NÍCOLAS MASSAHARU ISHITANI - OAB:15285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para recolher guia de diligência para cumprimento 

do mandado, uma vez que o comprovante de fl. 15 não corresponde à 

guia de fl. 14-verso, constando a referida guia como "não recolhida" no 

site http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home (guia n. 54908, de agosto/2018)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 87751 Nr: 1595-62.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCI PICCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MUSSI, CAREN BERGAMASCHI 

MUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIA CAROLINA MORETTO 

RIZZATO RODRIGUES - OAB:9301/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PERSIO OLIVEIRA LANDIM - 

OAB:12.295/MT

 Certifico que, nesta data, expedi a certidão de inteiro teor do ato de 

constrição judicial de penhora, para fins de averbação no Cartório de 

Registro de Imóveis, estando à disposição da exequente para retirada em 

secretaria, no prazo de 05 (cinco) dias.

INTIMO a parte exequente, para que, no prazo de 10(dez) dias após a 

retirada da certidão, providencie a juntada aos autos da cópia das 

matrículas atualizadas dos bens, com o registro da penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 101883 Nr: 22472-86.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL E DANIEL LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT, JHONY 

NICACIO CLEMENTE - OAB:18294/MT, JOSÉ GETULIO DANIEL - 

OAB:19052/MT, WILLIAN GONÇALVES DA SILVA - OAB:18400/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) Dr(a). JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR, OAB-MT Nº 

20055, nos termos do disposto no Capítulo 2, Seção 10, da CNGCGJ/MT, 

para devolver os autos em referência no prazo de 03 (três) dias, sob 

pena de busca e apreensão dos autos bem como incorrer no disposto no 

artigo 234 do Código de Processo Civil e demais cominações legais, tendo 

em vista que já decorreu o prazo de vistas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 7657 Nr: 863-67.2002.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIBERALLI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR CASTELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joeli Mariane Castelli - 

OAB:16746

 Intimação da parte Exequente para que no prazo de 05 (cinco) dias de 

prosseguimento no feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 41345 Nr: 1650-81.2011.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M C GUEDES ME, DAVI FRANCISCO GUEDES, 

MARIA CORREA GUEDES, ALESSANDRA APARECIDA MACHADO 

CORREA GUEDES, MARCELO CORREA GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:MT/3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias de 

prosseguimento no feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 12189 Nr: 979-05.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREMIUM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO CASONATTO, AGENOR CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR MIQUELIN - 

OAB:4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7.691/MT

 Processo n.º 2004/213 – CÓD. 12189.

Em sede de juízo de retratação, realizado no recurso de agravo de 

instrumento [art. 1.018, § 1.º do Código de Processo Civil], MANTENHO a 

decisão agravada, por seus próprios fundamentos. Havendo solicitação, 

oficie-se ao Juízo ‘ad quem’ informando que a decisão foi mantida e que o 

recorrente cumpriu o disposto no artigo 1.018, do Código de Processo 

Civil.

Cumpra-se a decisão acostada às fls. 169/171.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 26 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho
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 Cod. Proc.: 99519 Nr: 5587-94.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO LUIZ ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICATU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLEICA FATIMA GOES 

FERMINO DE LIMA - OAB:4.049/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13116, RENATO CHAGAS CORREIA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 INTIMO as partes para manifestarem no prazo comum de 05 (cinco) dias 

acerca das informações de fl. 485, do perito, que informam a não 

realização da perícia por ausência do autor.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 118012 Nr: 8428-28.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO FORTES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB:9392-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 INTIMO as partes para manifestarem no prazo comum de 05 (cinco) dias 

acerca das informações de fl. 485, do perito, que informam a não 

realização da perícia por ausência do autor.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 95566 Nr: 2362-66.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LIMA MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA INTEGRAÇÃO, COMPANHIA MUTUAL 

DE SEGUROS - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO LUIS DALTO DE MORAES 

- OAB:13458-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Araujo Siqueira - 

OAB:OAB/ PR- 39.549, Andrea Tattini Rosa - OAB:OAB/SP 210.738, 

PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209551/SP

 INTIMO as partes para manifestarem no prazo comum de 05 (cinco) dias 

acerca das informações de fl. 179, do perito, que informam a não 

realização da perícia por ausência da autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 19689 Nr: 999-25.2006.811.0045

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WASHINGTON DOS SANTOS, NELITA PETRONILHA 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIOSMAR DA GUIA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE OLIVEIRA 

RIBEIRO - OAB:12118-A /MT, HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B, SERGIO ALBERTO BOTEZINI - OAB:8189-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANDARC DA ROSA 

DANTAS - OAB:MT/8.140-B

 INTIMO o autor para manifestar em 05 (cinco)dias sobre o recebimento do 

alvará expedido à fl. 155.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 34282 Nr: 4083-29.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO SÉRGIO PIAZZA, SIMONI LEOCADIA PIAZZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO NOSSA SENHORA DE MEDIANEIRA 

LTDA, CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:11208-B/MT, EDY WILSON PICCINI - 

OAB:4950/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ANDRE RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/SC 11.985, ROMY KLIEMANN - OAB:OAB-PR 

59311

 INTIMO parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco)dias sobre o 

conteúdo do a resposta ao ofício de fl. 362, à fl. 363, que informou CNPJ 

inválido da denunciada Confiança Companhia de Seguros.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004570-64.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ADRIANO MEIRELES ALVES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)

Ilustríssimo Senhor Prefeito de Lucas Do Rio Verde - MT o senhor, Flori 

Luiz Binotti (IMPETRADO)

alexandre willian de andrade (IMPETRADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004570-64.2018.8.11.0045. A competência relativa poderá 

modificar-se pela conexão ou pela continência, para que as ações sejam 

reunidas e julgadas em conjunto, ou, mesmo sem conexão, deverão ser 

reunidas as ações que possam gerar risco de prolação de decisões 

conflitantes ou contraditórias [art. 55 do Código de Processo Civil]. A 

caracterização da conexão de ações, que tramitam separadamente em 

juízos de varas diferentes, e que induz na necessidade de reunião de 

processos, determina, como critério de definição da competência, para 

efeito de apreciar e julgar as demandas, o emprego da regra da 

prevenção, com a consequência de que a distribuição da petição inicial 

[art. 59 do Código de Processo Civil] estabelece a competência do Juízo 

para instruir e julgar as ações conexas. Compulsando o material cognitivo 

produzido no processo, depreende-se que os mandados de segurança 

n.º 1004568-94.2018.8.11.0045 e n.º 1004572-34.2018.8.11.0045, em 

trâmite na Primeira Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, e o 

presente mandado de segurança n.º 1004570-64.2018.8.11.0045, revelam 

pedidos semelhantes e, ao mesmo tempo, possuem como mote/tema em 

destaque a discussão a respeito da (i)legalidade do ato praticado pela 

Autoridade Coatora, que consistiu na cassação do alvará de licença de 

funcionamento de 6 (seis) pontos de táxi da empresa K.G. Transportes 

Rodoviários Ltda – ME (embora os pontos tenham sido objeto de contrato 

de locação e os locatários são distintos). Por via de consequência, nesse 

diapasão, considerando-se a semelhança de objeto e causa de pedir, que 

caracteriza a relação de conexão estabelecida entre as referidas 

demandas, dado o vínculo de prejudicialidade existente entre as ações e, 

principalmente, o risco de prolação de decisões conflitantes ou 

contraditórias caso decididas separadamente, penso que a solução, que 

melhor se amolda ao caso em apreço, centraliza-se no reconhecimento da 

necessidade de reunião dos processos. Portanto, nesse influxo de ideias, 

partindo da premissa de que o ajuizamento do presente mandado de 

segurança se efetivou no dia 25 de outubro de 2018, às 5h15min, 

enquanto que o mandado de segurança n.º 1004568-94.2018.8.11.0045, 

em trâmite na Primeira Vara desta Comarca, foi distribuído no dia 25 de 

outubro de 2018, às 14h45min, deflui-se, fruto da realização de raciocínio 

dedutivo, que a determinação da competência, para efeito de 

processamento e julgamento das ações, deve ser estabelecida perante o 

Juízo da Primeira Vara. Ante o exposto, Declaro, com fulcro no disposto 

nos artigos 55 a 59 e 337, VIII e §5º, todos do Código de Processo Civil, 

declaro conexas as ações mencionadas e determino a remessa dos 

presentes autos para o Juízo da Primeira Vara desta Comarca. Intimem-se. 

Preclusa esta decisão, cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 26 de 

outubro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004587-03.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR MACIEL (IMPETRANTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE WILLIAN DE ANDRADE (IMPETRADO)

Ilustríssimo Senhor Prefeito de Lucas Do Rio Verde - MT o senhor, Flori 

Luiz Binotti (IMPETRADO)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004587-03.2018.8.11.0045. A competência relativa poderá 

modificar-se pela conexão ou pela continência, para que as ações sejam 

reunidas e julgadas em conjunto, ou, mesmo sem conexão, deverão ser 

reunidas as ações que possam gerar risco de prolação de decisões 

conflitantes ou contraditórias [art. 55 do Código de Processo Civil]. A 

caracterização da conexão de ações, que tramitam separadamente em 

juízos de varas diferentes, e que induz na necessidade de reunião de 

processos, determina, como critério de definição da competência, para 

efeito de apreciar e julgar as demandas, o emprego da regra da 

prevenção, com a consequência de que a distribuição da petição inicial 

[art. 59 do Código de Processo Civil] estabelece a competência do Juízo 

para instruir e julgar as ações conexas. Compulsando o material cognitivo 

produzido no processo, depreende-se que os mandados de segurança 

n.º 1004568-94.2018.8.11.0045 e n.º 1004572-34.2018.8.11.0045, em 

trâmite na Primeira Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, e o 

presente mandado de segurança n.º 1004587-03.2018.8.11.0045, revelam 

pedidos semelhantes e, ao mesmo tempo, possuem como mote/tema em 

destaque a discussão a respeito da (i)legalidade do ato praticado pela 

Autoridade Coatora, que consistiu na cassação do alvará de licença de 

funcionamento de 6 (seis) pontos de táxi da empresa K.G. Transportes 

Rodoviários Ltda – ME (embora os pontos tenham sido objeto de contrato 

de locação e os locatários são distintos). Por via de consequência, nesse 

diapasão, considerando-se a semelhança de objeto e causa de pedir, que 

caracteriza a relação de conexão estabelecida entre as referidas 

demandas, dado o vínculo de prejudicialidade existente entre as ações e, 

principalmente, o risco de prolação de decisões conflitantes ou 

contraditórias caso decididas separadamente, penso que a solução, que 

melhor se amolda ao caso em apreço, centraliza-se no reconhecimento da 

necessidade de reunião dos processos. Portanto, nesse influxo de ideias, 

partindo da premissa de que o ajuizamento do presente mandado de 

segurança se efetivou no dia 25 de outubro de 2018, às 21h08min, 

enquanto que o mandado de segurança n.º 1004568-94.2018.8.11.0045, 

em trâmite na Primeira Vara desta Comarca, foi distribuído no dia 25 de 

outubro de 2018, às 14h45min, deflui-se, fruto da realização de raciocínio 

dedutivo, que a determinação da competência, para efeito de 

processamento e julgamento das ações, deve ser estabelecida perante o 

Juízo da Primeira Vara. Ante o exposto, Declaro, com fulcro no disposto 

nos artigos 55 a 59 e 337, VIII e §5º, todos do Código de Processo Civil, 

declaro conexas as ações mencionadas e determino a remessa dos 

presentes autos para o Juízo da Primeira Vara desta Comarca. Intimem-se. 

Preclusa esta decisão, cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 26 de 

outubro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004466-72.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE SILVA RODRIGUES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004466-72.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Importante registrar que não se mostra razoável autorizar a 

concessão do auxílio-doença com base, exclusivamente, em atestados 

médicos elaborados em momento anterior a data da realização da perícia 

administrativa ou em atestados particulares. E do material cognitivo 

engendrado no processo, é possível divisar que há, sem sombra de 

dúvidas, frágil elemento probatório lastreado nos autos, situação que 

repele a concessão da excepcional antecipação de tutela sem a 

realização de perícia médica judicial determinada para este fim. Por via de 

consequência, dado a não-configuração da plausibilidade do direito 

invocado (‘fumus boni iuris’) e tendo em vista que a concessão de tutela 

antecipada ‘inaldita altera pars’ é medida de exceção, INDEFIRO o pedido 

de tutela de urgência. Considerando-se as particularidades da causa e 

como forma de adequar o rito processual às necessidades do conflito [art. 

139, inciso VI do Código de Processo Civil], visto que, como é cediço, a 

autarquia requerida, via de regra, não comparece às audiências marcadas 

e, como regra geral, também não formula proposta de acordo, deixo, para 

momento oportuno, a análise da conveniência da realização da audiência 

de conciliação [Enunciado n.º 35 da ENFAM]. Proceda-se à citação do réu 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contestação [art. 335 

do Código de Processo Civil]. O prazo, para oferecimento da contestação, 

será contabilizado a partir da data da juntada do aviso de recebimento ou 

do mandado judicial, devidamente cumprido [art. 335, inciso III e 231, 

ambos do Código de Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial [art. 344 do Código de Processo Civil]. Concedo à requerente 

o benefício da assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 26 de outubro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004515-16.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIZABETE BALESTRIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004515-16.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Não obstante os documentos juntados com a inicial qualifiquem o 

marido da autora como agricultor/lavrador, constituindo-se início de prova 

documental, apresenta-se imprescindível a formação do contraditório e a 

instrução probatória, objetivando comprovar se, de fato, durante o período 

vindicado, houve o efetivo labor rural (art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, e 

Súmula 149 do STJ). De modo que, as alegações da autora e os 

documentos acostados deverão ser complementados pela prova 

testemunhal, a ser oportunamente colhida em juízo, sob o crivo do 

contraditório. Por via de consequência, dado a não-configuração da 

plausibilidade do direito invocado e do fundado risco de dano grave 

irreparável ou de difícil reparação (‘fumus boni iuris’ e ‘periculum in mora’’) 

e tendo em vista que a concessão de tutela antecipada ‘inaldita altera pars’ 

é medida de exceção, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 

Considerando-se as particularidades da causa e como forma de adequar 

o rito processual às necessidades do conflito [art. 139, inciso VI do Código 

de Processo Civil], visto que, como é cediço, a autarquia requerida, via de 

regra, não comparece às audiências marcadas e, como regra geral, 

também não formula proposta de acordo, deixo, para momento oportuno, a 

análise da conveniência da realização da audiência de conciliação 

[Enunciado n.º 35 da ENFAM]. Proceda-se à citação do réu para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente contestação [art. 335 do Código de 
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Processo Civil]. O prazo, para oferecimento da contestação, será 

contabilizado a partir da data da juntada do aviso de recebimento ou do 

mandado judicial, devidamente cumprido [art. 335, inciso III e 231, ambos 

do Código de Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia 

e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição 

inicial [art. 344 do Código de Processo Civil]. Concedo à requerente o 

benefício da assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 26 de outubro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004521-23.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE APARECIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004521-23.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Não obstante os documentos juntados com a inicial qualifiquem o 

marido da autora como agricultor/lavrador, constituindo-se início de prova 

documental, apresenta-se imprescindível a formação do contraditório e a 

instrução probatória, objetivando comprovar se, de fato, durante o período 

vindicado, houve o efetivo labor rural (art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, e 

Súmula 149 do STJ). De modo que, as alegações da autora e os 

documentos acostados deverão ser complementados pela prova 

testemunhal, a ser oportunamente colhida em juízo, sob o crivo do 

contraditório. Por via de consequência, dado a não-configuração da 

plausibilidade do direito invocado e do fundado risco de dano grave 

irreparável ou de difícil reparação (‘fumus boni iuris’ e ‘periculum in mora’’) 

e tendo em vista que a concessão de tutela antecipada ‘inaldita altera pars’ 

é medida de exceção, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 

Considerando-se as particularidades da causa e como forma de adequar 

o rito processual às necessidades do conflito [art. 139, inciso VI do Código 

de Processo Civil], visto que, como é cediço, a autarquia requerida, via de 

regra, não comparece às audiências marcadas e, como regra geral, 

também não formula proposta de acordo, deixo, para momento oportuno, a 

análise da conveniência da realização da audiência de conciliação 

[Enunciado n.º 35 da ENFAM]. Proceda-se à citação do réu para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente contestação [art. 335 do Código de 

Processo Civil]. O prazo, para oferecimento da contestação, será 

contabilizado a partir da data da juntada do aviso de recebimento ou do 

mandado judicial, devidamente cumprido [art. 335, inciso III e 231, ambos 

do Código de Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia 

e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição 

inicial [art. 344 do Código de Processo Civil]. Concedo à requerente o 

benefício da assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 26 de outubro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004528-15.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA BETRIZ MARANHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004528-15.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Não obstante os documentos juntados com a inicial indicam o 

exercício de atividade rurícola pela autora, constituindo-se início de prova 

documental, apresenta-se imprescindível a formação do contraditório e a 

instrução probatória, objetivando comprovar se, de fato, durante o período 

vindicado, houve o efetivo labor rural (art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, e 

Súmula 149 do STJ). De modo que, as alegações da autora e os 

documentos acostados deverão ser complementados pela prova 

testemunhal, a ser oportunamente colhida em juízo, sob o crivo do 

contraditório. Por via de consequência, dado a não-configuração da 

plausibilidade do direito invocado e do fundado risco de dano grave 

irreparável ou de difícil reparação (‘fumus boni iuris’ e ‘periculum in mora’’) 

e tendo em vista que a concessão de tutela antecipada ‘inaldita altera pars’ 

é medida de exceção, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 

Considerando-se as particularidades da causa e como forma de adequar 

o rito processual às necessidades do conflito [art. 139, inciso VI do Código 

de Processo Civil], visto que, como é cediço, a autarquia requerida, via de 

regra, não comparece às audiências marcadas e, como regra geral, 

também não formula proposta de acordo, deixo, para momento oportuno, a 

análise da conveniência da realização da audiência de conciliação 

[Enunciado n.º 35 da ENFAM]. Proceda-se à citação do réu para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente contestação [art. 335 do Código de 

Processo Civil]. O prazo, para oferecimento da contestação, será 

contabilizado a partir da data da juntada do aviso de recebimento ou do 

mandado judicial, devidamente cumprido [art. 335, inciso III e 231, ambos 

do Código de Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia 

e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição 

inicial [art. 344 do Código de Processo Civil]. Concedo à requerente o 

benefício da assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 26 de outubro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 158245 Nr: 4801-11.2018.811.0045

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LUIZ CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIANE ZAATREH 

CENTURION - OAB:21975

 Vistos etc.,

1 – Não tendo sido impugnado o cálculo de pena (fl. 41) pelas partes, 

HOMOLOGO os termos do referido documento, para os devidos fins.

 2 – Proceda–se a entrega de fotocópia da liquidação de pena ao 

recuperando.

3 – Dessa feita, aguarde-se o cumprimento do requisito objeto para 

progressão de regime.

4 – Proceda-se a elaboração do cálculo da pena de multa e, após, 

intime-se o recuperando para pagamento no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de inscrição na dívida ativa da União. Decorrido o prazo sem 

pagamento, o que deverá ser certificado, oficie-se ao órgão competente 

para inscrição na dívida ativa.

5 – Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 160644 Nr: 11019-45.2010.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMILSON BATISTA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Ramos Varanda 

Júnior - OAB:13.674/MT

 “Vistos etc., 1. Diante das circunstancias do caso em apreço, e a 

manifestação supra do Ministério Público, mantenho o recuperando 

Edemilson Batista de Oliveira, qualificado nos autos, no regime semiaberto, 

mediante a advertência de que a reiteração no descumprimento das 

condições acarretará na regressão de regime prisional, bem como 

comparecimento na unidade prisional local para instalação do aparelho de 

monitoração eletrônica, no prazo de 05 (cinco) dias. 2. Comunique-se o 

Diretor da unidade prisional local e solicite-se informações quanto a 

instalação da tornozeleira eletrônica. 3. Proceda-se a confecção de novo 

cálculo de pena, considerando como interrompido os períodos constantes 

na certidão de fl. 354. 4. Dou os presentes por intimados. 5. Às 

providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 115785 Nr: 7118-84.2015.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FATIMA ROSI ANDRE, SUZANA PEDROSO DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/MT, LUCIMAR RODRIGUES DE FREITAS VALERIO 

- OAB:18267-O/MT

 Vistos etc.,

DEFIRO o parecer ministerial de fl. 164. Assim sendo, designo para o dia 

17 de julho de 2019, às 13h30min, a realização da audiência de instrução 

e julgamento, oportunidade em que será inquirida a testemunha Valdir 

Braga Martins e, interrogado as rés.

 HOMOLOGO a desistência das testemunhas Stefanny Jesiane Claro, 

Suellen Silva Santos e Marcela Fernanda Teodosio da Silva, formulada 

pelo Ministério Público, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Expeça-se carta precatória à Comarca de Sorriso/MT e à Comarca de 

Humaitá/AM, com a finalidade de inquirição das testemunhas Jussara 

Gomes da Silva e Dayane Palheta Garcia, respectivamente, observando 

os endereços informados às fls. 165 e 166 pelo Parquet, consignando o 

prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento.

Intimem-se o Ministério Público, as acusadas, a Defesa, bem como a 

testemunha supracitada.

 Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 139449 Nr: 3124-77.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GREICY KELLY LORENZON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ FIGUEIREDO DA SILVA 

- OAB:21.214

 Vistos etc.,

ALISSON MORAES DA COSTA, qualificado nos autos, via advogado 

constituído, requer a restituição de 01 (um) revolver, marca Taurus, 

modelo 82, calibre 38, nº. de série NF962098, nº. SIGMA388769, Registro 

BR NR 200 de 13/11/2013 do Quartel Comando Geral da PM/MT, 

apreendido pela Autoridade Policial à fl. 35.

 Juntou os documentos de fls. 851/852.

Instado, o representante do Ministério Público manifestou favoravelmente 

(fl. 877).

É o sucinto Relatório.

Fundamento e Decido.

Analisando detidamente os presentes autos, observo que o revolver, 

marca Taurus, modelo 82, calibre 38, nº. de série NF962098, encontra-se 

registrado no Quartel Comando Geral da PM/MT em nome do requerente 

Alisson Moraes da Costa (fl. 852), cujo registro encontra-se vigente.

 Ademais, conforme afirmado pelo Ministério Público, não há interesse na 

manutenção da apreensão do supracitado objeto, bem como não se 

enquadra dentre aqueles objetos cuja restituição é vedada em lei (art. 91, 

inciso II, do CP).

ISSO POSTO, em consonância com o parecer Ministerial, e com 

fundamento no artigo 120 e seguintes do Código de Processo Penal, defiro 

o pedido de fls. 849/850, e de consequência, determino a restituição do 

revolver, marca Taurus, modelo 82, calibre 38, nº. de série NF962098, nº. 

SIGMA 388769, Registro BR NR 200 de 13/11/2013 do Quartel Comando 

Geral da PM/MT, apreendido nos autos (fl. 35), ao requerente ALISSON 

MORAIS DA COSTA, qualificado nos autos, ressalvada a existência de 

outras restrições, mediante assinatura do devido termo de entrega e do 

porte de arma de fogo.

Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 155266 Nr: 3018-81.2018.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON GOMES ROSA DE SOUZA, 

ALEXSANDRO DE FRANÇA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNÉIA ADRIANA FÁVERO - 

OAB:5220-O/MT

 Impulsiono o presente feito nos termos da CNGC para INTIMAR o Acusado 

Alexsandro, na pessoa de seu procurador para que, no prazo legal, 

apresente seus Memoriais, salientando o prazo comum.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 82577 Nr: 1984-81.2012.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON PEREIRA DE OLIVEIRA, RENILDO 

PEREIRA DE VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO JOSÉ DE ALENCAR - 

OAB:MT/14.539, Cintia Carla Barros Silva - OAB:44994, PEDRO LUIZ 

MARQUES DA SILVA - OAB:18194-B

 Vistos etc.,

Diante do teor do parecer ministerial de fl. 466, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 27 de março de 2019, às 16h00min, 

oportunidade em que será realizada inquirição das testemunhas Valdir 

Braga Martins, Daniela Aparecida Miketen, André José Kuzniewski e Jaime 

Luis Kuzniewski e, ao final, interrogado o réu Anderson Pereira de 

Oliveira.

Tendo em vista que a testemunha André José Kuzniewski e vítima Daniela 

Aparecida Miketen foram intimadas (fls. 419 e 421, respectivamente), 

porém não compareceram e nem justificaram suas ausências, acolho o 

requerido pelo Ministério Público, e de consequência, determino a 

condução coercitiva das mesmas.

Intimem-se o Ministério Público, os acusados, seus Defensores e as 

testemunhas supracitadas, observando-se os endereços informados pelo 

Parquet. Requisite-se, se necessário.

 Solicitem-se informações acerca do cumprimento da carta precatória 

expedida à fl. 465.

Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 85098 Nr: 4663-54.2012.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELBER LUI SIRTOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLEICA FATIMA GOES 

FERMINO DE LIMA - OAB:4.049/MT

 Vistos etc.,
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DEFIRO o parecer ministerial de fl. 117. Assim sendo, designo para o dia 

30 de janeiro de 2019, às 16h00min, a realização da audiência de 

instrução e julgamento, oportunidade em que será inquirida a vítima Iraldino 

Marcos Ewald e, ao final, interrogado o acusado.

Intimem-se o Ministério Público, o acusado, seu Defensor, bem como a 

vítima supracitada.

 Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 29754 Nr: 3961-50.2008.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON FERREIRA, CLEDSON DIONE MENDES 

DE AVELAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT, VITOR MENDES NUNES FILHO - 

OAB:14037/MT

 Vistos etc.,

Diante do teor da certidão de fl. 381, intimem-se os advogados 

constituídos pelo acusado Robson Ferreira, Dr. Marcos Aparecido de 

Aguiar e Dr. Vitor Mendes Nunes Filho (fl. 194), via DJE, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, justifiquem o motivo pelo qual deixaram 

transcorrer in albis o prazo para apresentação dos memoriais escritos, 

sob pena do pagamento de multa no valor de 01 (dez) a 100 (cem) 

salários mínimos, conforme preceitua o artigo 265, do Código de Processo 

Penal. No mesmo prazo os advogados poderão apresentar a peça 

faltante.

Outrossim, diante do silêncio injustificado de seus defensores, determino a 

intimação do réu Robson Ferreira para que informem ao oficial de justiça 

se possui outro advogado ou se não tem condições de arcar com 

honorários advocatícios, caso em que será defendida pela Defensoria 

Pública.

Cumpra-se com urgência, vez que trata-se de processo da META 

02/2018.

Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120873 Nr: 1021-34.2016.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO PESSOA LIMA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FRANCISCO PESSOA LIMA DOS 

SANTOS, Filiação: Maria do Socorro Lima dos Santos e Manoel Gomes 

Lima dos Santos, brasileiro(a), natural de Mundo Novo-BA. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo 

PROCEDENTE a Peça Inicial Acusatória, para CONDENAR o acusado 

FRANCISCO PESSOA LIMA DOS SANTOS, qualificado nos autos, no crime 

descrito no artigo 155, § 4º, inciso I, c/c o artigo 14, inciso II, e no artigo 

307, “caput”, na forma do artigo 69, “caput”, todos do CP.DA FIXAÇÃO DA 

PENA1)Do crime de furto qualificado tentadoA pena prevista para o crime 

de furto qualificado é de dois (02) a oito (08) anos de reclusão, e multa, 

diminuída de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) em razão da tentativa.Na 

primeira fase do procedimento trifásico, analisando detidamente as 

circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, não 

vislumbro a necessidade de maiores reprovações. Desta forma, fixo a 

pena base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão, e 10 

(dez) dias-multa.Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a 

circunstância agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP), haja vista 

o contido na extrato de antecedentes de fl. 59, por ser documento público 

e conter as informações necessárias a configuração de tal instituto (artigo 

63 e 64 do Código Penal), e de consequência, agravo a pena em 04 

(quatro) meses de reclusão, e 01 (um) dia-multa. Desta forma, encontro a 

pena provisória de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 11 

(onze) dias-multa.Na terceira e última fase, por força do disposto no artigo 

14, inciso II, do CP (tentativa), reduzo a pena na fração de 2/3 (dois 

terços), em virtude do estágio do iter criminis percorrido pelo agente, 

razão pela qual torno definitiva a pena de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias 

de reclusão, e 04 (quatro) dias-multa.2)Do crime de falsa identidadeA 

pena prevista para o crime de falsa identidade é de três (03) meses a um 

(01) ano de detenção, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime 

mais grave.Na primeira fase do procedimento trifásico, analisando 

detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código 

Penal, não vislumbro a necessidade de maiores reprovações. Desta 

forma, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 03 (três) meses de 

detenção.Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a 

circunstância agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP), haja vista 

o contido na extrato de antecedentes de fl. 59, por ser documento público 

e conter as informações necessárias a configuração de tal instituto (artigo 

63 e 64 do Código Penal), e de consequência, agravo a pena em 15 

(quinze) dias de detenção.Na terceira e última fase, não vislumbro causas 

de aumento e/ou de diminuição de pena, motivo pelo qual torno definitiva a 

reprimenda de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.3)Das 

penas privativas de liberdade fixadasCom fulcro no artigo 69, “caput”, do 

Código Penal, SOMO as penas acima fixadas compatíveis, e de 

consequência, ENCONTRO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE TOTAL DE 

09 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 03 (TRÊS) MESES E 

15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO.Para as penas de reclusão e detenção, 

fixo o regime de pena inicialmente semiaberto, haja vista a reincidência na 

forma da lei, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do CP (a contrario 

sensu) e artigo 33, “caput”, do CP, respectivamente.4)Da pena de 

multaEncontro a pena de multa de 04 (quatro) dias-multa.Fixo o valor do 

dia-multa na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na 

época do fato, em face da situação econômica do acusado. 5)Das penas 

alternativas e sursisIncabível substituição por pena restritiva de direito e 

sursis, haja vista a reincidência na forma da lei (artigos 44 e 77, ambos do 

CP, respectivamente).DISPOSIÇÕES FINAISCondeno o réu ao pagamento 

das custas e despesas processuais, contudo suspendo a cobrança por 

ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, vez que assistido pela 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, com a ressalva do artigo 12 

da Lei nº 1.060/50.Incabível reparação de dano (art. 387, inciso IV, do 

CPP), por ausência de pedido formal, sob pena de violação a princípios 

processuais comezinhos.Não persistindo os requisitos da prisão 

preventiva, permito que o acusado aguarde eventual recurso em 

liberdade. Quanto aos objetos apreendidos à fl. 25, proceda-se na forma 

do artigo 123 do CPP.Sentença publicada em audiência.Certificado o 

trânsito em julgado, procedam-se os seguintes atos: 1) Anote-se no 

Sistema Apolo; 2) Oficie-se ao Instituto de Identificação Nacional e 

Estadual; 3) Oficie-se ao TRE/MT; 4) Lance o nome do réu no rol dos 

culpados; 5) Expeça-se guia de execução penal definitiva, 

encaminhando-a ao juízo competente; 6) Atendam-se as demais 

determinações constantes na CNGC/MT.Após, arquive-se o presente feito, 

com as cautelas de estilo.Cumpra-se”.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NELSA LECEUX ALVES 

PIRES, digitei.

Lucas do Rio Verde, 25 de outubro de 2018

Anderson Rafael Tafernaberri Leite Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 112546 Nr: 5229-95.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JABSON DUARTE MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA BELLEZE 

SILVA - OAB:9601/B

 Vistos etc.,

1. Trata-se de guia de execução penal, onde o recuperando Jabson 

Duarte Marques, solicitou sua transferência para um presídio na cidade de 
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Maceió/AL, vez que a sua família reside em tal localidade.

2. Assim sendo, entendo que o pedido do recuperando deve ser deferido, 

dessa forma, oficie-se ao Juízo da Execução Penal da Comarca de 

Maceió/AL para que dê anuência para que o recuperando possa cumprir 

sua reprimenda naquela localidade.

3. Havendo a devida anuência, oficie-se a SEJUDH deste Estado do Mato 

Grosso e do Estado de Alagoas para que promovam o recambiamento do 

recuperando.

4. Findo, imediatamente após o recambiamento do recuperando, remeta-se 

o presente feito ao Juízo da comarca onde o mesmo tenha sido transferido 

(item 7.24.4 da CNGC/MT).

5. Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 154848 Nr: 2758-04.2018.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO MARCELO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIANE ZAATREH 

CENTURION - OAB:21975

 Vistos etc.,

Não havendo preliminares a serem apreciadas, e não vislumbrando as 

hipóteses previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal (alterado 

pela Lei nº. 11.719/2008), DOU O FEITO POR SANEADO, e de 

consequência, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 27 

de junho de 2019, às 15h00min.

 Saliento que na referida audiência serão inquiridas as testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa residentes nesta Comarca e, ao 

final, interrogado o réu.

Intimem-se o Ministério Público, o acusado, seu Defensor, bem como as 

testemunhas arroladas pela acusação e defesa. Requisite-se, se 

necessário. Se houver testemunhas residentes em outra Comarca, 

expeça-se imediatamente Carta Precatória.

Findo, intime-se a Equipe Multidisciplinar do Fórum desta Comarca para que 

realize o acompanhamento da vítima, em especial no momento da 

audiência de instrução e julgamento.

 Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 143174 Nr: 5161-77.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEI BESSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/MT, LUCIMAR RODRIGUES DE FREITAS VALÉRIO 

- OAB:

 Vistos etc.,

Não havendo preliminares a serem apreciadas, e não vislumbrando as 

hipóteses previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal (alterado 

pela Lei nº. 11.719/2008), DOU O FEITO POR SANEADO, e de 

consequência, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23 

de maio de 2019, às 13h30min.

 Saliento que na referida audiência serão inquiridas as testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa residentes nesta Comarca e, ao 

final, interrogado o réu.

Intimem-se o Ministério Público, o acusado, seu Defensor, bem como as 

testemunhas arroladas pela acusação e defesa. Requisite-se, se 

necessário. Se houver testemunhas residentes em outra Comarca, 

expeça-se imediatamente Carta Precatória.

Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 151267 Nr: 613-72.2018.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SANDRO ALVES PAIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA ZINI DA CUNHA - 

OAB:22905-0

 Vistos etc.,

1. Recebo a denúncia na forma em que foi posta em Juízo, vez que a 

mesma preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, 

e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 395 do mesmo 

Diploma Legal. Fundamento a presente decisão no fato da peça inicial ser 

apta, por vislumbrar a presença dos pressupostos processuais e 

condições para o exercício da ação penal, bem como existir nos autos 

lastro probatório mínimo e idôneo a caracterizar justa causa para o 

exercício da ação penal.

 2. Ante o que preceitua o art. 56 da Lei 11.343/2006, designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 05 de junho de 2019, às 16h00min. 

Saliento, que na referida audiência será realizado o interrogatório do 

denunciado, bem como a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação 

e defesa que residem nesta Comarca. Se houver testemunhas residentes 

em outra comarca, expeça-se imediatamente carta precatória. Cite-se o 

acusado do recebimento da presente denúncia, intimando-o e 

requisitando-o, se necessário, da audiência supradesignada. Intimem-se. 

Dê ciência ao Ministério Público. Requisite-se os laudos periciais, se 

necessário.

 3. Comunique-se do recebimento da presente denúncia ao Distribuidor, ao 

Instituto de Identificação e a Delegacia de onde se originou o inquérito, bem 

como seja procedida a anotação dos dados no banco de dados do 

Sistema Nacional de Informações (SINIC), conforme determina o inciso IV, 

do item 7.5.1, da CNGC/MT.

4. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 112546 Nr: 5229-95.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JABSON DUARTE MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA BELLEZE 

SILVA - OAB:9601/B

 Vistos etc.,

1. Da remição da pena

Diante das folhas de frequência ao trabalho acostadas às fls. 74/7, 

referente ao labor desenvolvido nos meses de junho a setembro/2018, 

bem como a não oposição do Ministério Público (fl. 81), DECLARO 

REMIDOS mais 30 (trinta) dias da pena do recuperando, uma vez que 

verifica-se que o mesmo possui 90 (noventa) dias de trabalho (90/3=30).

2. Do cálculo de pena

 Proceda-se a confecção de novo cálculo da pena, observando o acima 

alinhavado e, após, dê ciência às partes para manifestação em 03 (três) 

dias, ficando desde já homologado se não houver impugnação, caso em 

que deverá ser remetida cópia ao recuperando e aguardar o decurso do 

requisito objetivo, providenciando atestado de comportamento carcerário e 

parecer ministerial com razoável antecedência.

 3. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 82810 Nr: 2246-31.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVAL DE OLIVEIRA TECCHIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS PEREIRA - 

OAB:11810/MT

 Vistos etc.,

1. Da remição da pena

Diante das folhas de frequência ao trabalho acostadas às fls. 250/252, 

254/255, 257/260, 262/265, 267/268, 270/274, referente ao labor 

desenvolvido nos meses de julho a novembro/2016, abril/2017 a maio/2018 

e julho a setembro/2018, bem como a não oposição do Ministério Público 
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(fl. 285), DECLARO REMIDOS mais 146 (cento e quarenta e seis) dias da 

pena do recuperando, uma vez que verifica-se que o mesmo possui 440 

(quatrocentos e quarenta) dias de trabalho (440/3=146,666), os quais 

foram incluídos no cálculo de pena de fl. 284.

2. Do cálculo de pena de fl. 284

Dê ciência às partes para manifestação em 03 (três) dias, ficando desde 

já homologado se não houver impugnação, caso em que deverá ser 

remetida cópia ao recuperando e aguardar o decurso do requisito objetivo, 

providenciando atestado de comportamento carcerário e parecer 

ministerial com razoável antecedência.

 3. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 153390 Nr: 1947-44.2018.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO SILVA FERREIRA, TIAGO ROBERTO 

ALVES HOELTGEBAUM, RAFAEL GENEROSO BAMPA, KALIU WENDER 

DINIZ FORTUNATO, DANILO JUNIOR GROTH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:11208-B/MT, CATIANE ZAATREH CENTURION 

- OAB:21975, EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR - OAB:7.044 

-B/MT, FABIO DO NASCIMENTO SILVA - OAB:OAB/MT 16947-O

 Vistos etc.,

1. Dos acusados Rafael Generoso Bampa, Danilo Junior Groth e Kaliu 

Wender Diniz Fortunato

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fls. 326/340, 

cumprindo-se as suas disposições finais.

2. Dos acusados Tiago Roberto Alves Hoeltegebaum e Thiago Silva 

Ferreira

Verifico que no momento da intimação pessoal dos acusados acerca da 

sentença penal condenatória, os mesmos manifestaram o interesse em 

recorrer da condenação (fls. 353 e 354). Assim, sendo os recursos 

interpostos no momento correto, recebo-os. Outrossim, observo que a 

Defesa já apresentou as suas razões recursais (fls. 357/365 e 368/385), 

bem como o representante do Ministério Público suas contrarrazões (fls. 

386/421).

Assim sendo, proceda-se com a expedição das guias de execução 

provisória em desfavor dos acusados.

Após, não restando diligências a serem cumpridas, nem havendo 

preliminares a serem analisadas, encaminhem-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do nosso Estado, consignando nossas sinceras 

homenagens.

3. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002999-29.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON LIMA COELHO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO PROMOVENTE DA SENTENÇA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002713-17.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA CRISTINA MARTINS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEWTON JOSE ARAUJO JUNIOR OAB - SP387068 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA GLOBO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1002713-17.2017.8.11.0045 REQUERENTE: GABRIELA 

CRISTINA MARTINS ARAUJO REQUERIDO: EDITORA GLOBO S/A Vistos 

etc. Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados 

nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §

§2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, 

ambos do FONAJE. A parte requerente alega em síntese, que celebrou 

contrato junto à Reclamada, na data de 28/08/16, estabelecendo o 

recebimento de 07 revistas mensais, sendo semanal a Revista ÉPOCA, 

quinzenal a GLOBO RURAL e mensal a Revista GALILEU, tendo 

convencionado como forma de pagamento em 12 vezes no cartão de 

crédito no valor de R$59,90 (cinqüenta e nove reais e noventa centavos) 

cada parcela, totalizando R$718,80 (setecentos e dezoito reais e oitenta 

centavos). Aduz, que passados 90 dias da assinatura do contrato não 

recebeu nenhum exemplar conforme pactuado, não havendo outra forma 

senão solicitar o seu cancelamento. Todavia não logrou êxito. Por essas 

razões, pleiteia a devolução em dobro das parcelas pagas. Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. De início, ressalto que prescinde na 

oportunidade discorrer sobre a importância na hora da realização da 

compra, os devidos esclarecimentos quanto á entrega do produto, bem 

como a discriminação correta nos recibos e comprovantes de entrega dos 

mesmos. Analisando detidamente os autos, verifico que é fato 

incontroverso que houve a comercialização dos produtos que estão 

sendo discutidos nos autos, bem como houve o devido pagamento pelos 

mesmos, tendo sido juntado com a inicial os recibos dos pagamentos. Em 

contestação a parte Reclamada contesta de forma genérica, não 

anexando nenhum documento que corrobore suas alegações. Assim, em 

análise aos documentos juntados, verifica-se que a reclamante 

comprovou suas alegações, estando evidente a falha na prestação de 

serviço da parte Reclamada. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, opino pela parcial PROCEDÊNCIA do pedido da inicial, para o fim 

de: a- Condenar a parte Reclamada, a pagar a parte Reclamante à 

importância de R$ 718,80 (setecentos e dezoito reais e oitenta centavos) 

de forma simples, a título de indenização por danos materiais, referente às 

12 (doze) parcelas, a serem corrigidas monetariamente pelo “INPC” e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do 

desembolso; b- Determinar o imediato cancelamento do contrato, objeto da 

presente demanda; c- Declarar encerrada a atividade cognitiva, 

resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Deixo de proceder à condenação em 

honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma 

forma, fica a reclamada isenta do pagamento de custas judiciais, em razão 

do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de 

Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Marcia 

Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde-MT, 19 de fevereiro de 2018. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002078-02.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GERVASIO EISELE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 13/12/2018 Hora: 

15:45 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O 
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não comparecimento da parte reclamante à audiência importará em 

extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas 

processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012053-31.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE WILLIAM DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE WILLIAM DE ANDRADE OAB - MT0010295A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KABUM COMERCIO ELETRONICO S/A (REQUERIDO)

ASUSTEK COMPUTADORES COMERCIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA GULLO DE CASTRO MELLO OAB - SP212923 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8012053-31.2015.8.11.0045 REQUERENTE: ALEXANDRE 

WILLIAM DE ANDRADE REQUERIDO: KABUM COMERCIO ELETRONICO S/A, 

ASUSTEK COMPUTADORES COMERCIAL LTDA - ME Vistos. Defiro 

requerimento de id. 3304483. Intime-se o reclamado para efetuar a 

complementação da condenação, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se o 

item 2 da determinação e id. 4998490. As providências. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 07 de fevereiro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010837-35.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAIZ PRATES REGENOLD POMPEU (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES OAB - MT0008843A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010837-35.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: VIVO S.A. EXECUTADO: THAIZ 

PRATES REGENOLD POMPEU Vistos. DEFIRO o requerimento de penhora 

on-line no valor de R$ 5.430,88 (cinco mil quatrocentos e trinta reais e 

oitenta e oito centavos), conforme cálculo de fls. 211. Realizado o ato, em 

caso de positivo, lavre-se o termo de penhora e intime-se o executado 

para requerer o que lhe for de direito e interesse no prazo de 10 (dez) 

dias. No caso de não se localizarem bens passiveis de penhora, 

intimem-se o exequente para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio 

Verde /MT, 23 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010513-16.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DORACI HOINOSKI BOFF (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SHEILA MACIEL DOS SANTOS NEUBUSER VENSKE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010513-16.2013.8.11.0045. EXEQUENTE: DORACI HOINOSKI BOFF 

EXECUTADO: SHEILA MACIEL DOS SANTOS NEUBUSER VENSKE Vistos. 

DEFIRO o requerimento de penhora on-line no valor de R$ 3.261,81 (três 

mil, duzentos e sessenta e um reais e oitenta e um centavos), conforme 

cálculo. Realizado o ato, em caso de positivo, lavre-se o termo de penhora 

e intime-se o executado para requerer o que lhe for de direito e interesse 

no prazo de 10 (dez) dias. No caso de não se localizarem bens passiveis 

de penhora, intimem-se o exequente para se manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias. Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas 

do Rio Verde /MT, 23 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010427-74.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GARLET (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERNANDO DA ROCHA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIAS DANIEL DINIZ OAB - MT20265/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010427-74.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: FRANCISCO GARLET 

EXECUTADO: JOSE FERNANDO DA ROCHA Vistos. DEFIRO o 

requerimento de penhora on-line no valor de R$ 16.572,15 (dezesseis mil, 

quinhentos e setenta e dois reais e quinze centavos), conforme cálculo. 

Realizado o ato, em caso de positivo, lavre-se o termo de penhora e 

intime-se o executado para requerer o que lhe for de direito e interesse no 

prazo de 10 (dez) dias. No caso de não se localizarem bens passiveis de 

penhora, intimem-se o exequente para se manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias. EXPEÇA-SE o necessário para a efetivação do protesto do 

pronunciamento judicial, nos termos do art. 782, §3º do CPC/2015, perante 

ao Cartório de Protesto e Títulos desta Comarca, bem como a inscrição 

nos órgão de Proteção ao Crédito SPC/SERASA. Às providências. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde /MT, 23 de 

outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010697-06.2012.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. EHRIG & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO BIRCK OAB - MT0010093A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BENTO JOSE DE ALENCAR OAB - MT14539/O-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

PEDRO RODRIGUES DE MATTOS NETO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010697-06.2012.8.11.0045. EXEQUENTE: E. M. EHRIG & CIA LTDA - EPP 

EXECUTADO: VIA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - EPP Vistos. 

DEFIRO o requerimento de penhora on-line no valor de R$ 36.952,43 (trinta 

e seis mil, novecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e três 

centavos), conforme cálculo de id. 14519154. Realizado o ato, em caso de 

positivo, lavre-se o termo de penhora e intime-se o executado para 

requerer o que lhe for de direito e interesse no prazo de 10 (dez) dias. No 

caso de não se localizarem bens passiveis de penhora, intimem-se o 

exequente para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. Às 

providências. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde 

/MT, 23 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001937-80.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA BORGES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 13/12//2018. às 16:30 horas, devendo comparecer 

ao ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O 

RIO VERDE

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004543-18.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VIA VERDE TURISMO E VIAGENS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE DAL MOLIN OAB - MT0015887A-O (ADVOGADO(A))

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOCAIANE HELEN DE OLIVEIRA LIMA BUZANELLO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora acerca da redesignação da audiência de 

conciliação para o dia 13/12/2018, às 17h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002302-37.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TALISMA TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA EUDES DA SILVA CAMPOS (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 13/12/2018. às 17:15 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002300-67.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TALISMA TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERMIM RUIZ (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 14/12/2018. às 15:00 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002297-15.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TALISMA TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CINTHIA FLEITAS MARTINEZ (REQUERIDO)

 

certidão devolução de cp

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002316-21.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TALISMA TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS ANTONIO SOUZA DE FIGUEIREDO - ME (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 14/12/2018. às 15:00 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002314-51.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TALISMA TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANO GOMES & LIMA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 14/12/2018. às 15:30 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002374-24.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO ALVES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 14/12/2018. às 15:45 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002453-03.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON LUIZ COSMO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT25119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ MAYER - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO NEGATIVA 

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação 

CERTIDÃO Eu, Paulo Henrique Tavares de Moura Fernandes, Oficial de 

Justiça desta Comarca de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, no 

uso de minhas atribuições legais, na forma da Lei, etc... CERTIFICO E DOU 

FÉ, que em cumprimento às determinações contidas no mandado do 

processo 1002453-03.2018.8.11.0045, NÃO LOGREI ÊXITO EM CITAR E 

INTIMAR WASHINGTON LUIZ MAYER-ME tendo em vista as informações 

abaixo transcritas. Certifico que recebi o mandado no dia 02.08.2018 e fui 

ao endereço em duas oportunidades, porém na primeira, por se tratar de 

um endereço comercial, estava fechado na hora do almoço, já na 

segunda, falei com a funcionária Mireli Santos, que disse que o senhor 

Washington estaria viajando para a cidade de Tapurh-MT. Assim, por não 

haver tempo hábil para demais diligências, devolvo o mandado para os 

devidos fins. O referido é verdade e dou fé. Paulo Henrique Tavares de 

Moura Fernandes Oficial de Justiça LUCAS DO RIO VERDE/MT, 22 de 

agosto de 2018. PAULO HENRIQUE TAVARES DE MOURA FERNANDES 

Oficial de Justiça SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 

1912-S, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 

78455-000 - TELEFONE: (65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002303-22.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TALISMA TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROYAL SUPERMERCADOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 14/12/2018. às 16:00 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003004-17.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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ALESSANDRA GONCALVES DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Autos nº 103004-17.2017.811.0045 Vistos. Defiro o levantamento dos 

valores depositados nos autos em favor da parte autora, observando-se 

os dados constantes do id. 16003883. Após, arquive-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 26 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002560-47.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SARA PRAZERES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002560-47.2018.8.11.0045. REQUERENTE: SARA PRAZERES DA SILVA 

REQUERIDO: VIA VAREJO S/A Vistos. Defiro levantamento dos valores 

depositados nos autos em favor da Autora. Expeça-se o alvará para 

liberação dos valores. Após os trâmites legais arquive-se com as cautelas 

de praxe. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas 

do Rio Verde/MT, 26 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002534-49.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FLACHOESTE TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W C C MONTAGENS E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 14/12/2018. às 16:30 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002201-34.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELINA DE LOURDES BATISTA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 14/12/2018. às 16:45 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010311-68.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO FERREIRA DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

TEREZINHA MARIA ALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante do teor da 

carta precatória, que ora se junta, INTIMO a parte exequente para 

manifestação no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 28 de outubro de 

2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000211-42.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEDONIA NILDA SENGER (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO CERTIFICO que 

faço a juntada da carta precatória de intimação da parte executada. Em 

outro passo, considerando que decorreu "in albis" o prazo para 

pagamento espontâneo, INTIMO a parte exequente para atualização do 

débito, bem como para requerer o que de direito no prazo legal. Lucas do 

Rio Verde - MT, 28 de outubro de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000700-79.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTINO FOLTRAN FILHO - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO CERTIFICO que 

faço a juntada da carta precatória de intimação da parte reclamada. Nesse 

passo, INTIMO a parte autora para manifestação no prazo legal. Lucas do 

Rio Verde - MT, 28 de outubro de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010857-26.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO GAMARRA ARRUDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante do teor da 

carta precatória, que ora faço a juntada, INTIMO a parte autora para 

manifestação no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 28 de outubro de 

2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010574-03.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTINO FOLTRAN FILHO - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO CERTIFICO que 

faço a juntada da carta precatória de intimação da parte executada. Em 

outro passo, considerando que decorreu "in albis" o prazo para 

pagamento espontâneo, INTIMO a parte exequente para atualização do 
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débito, bem como para requerer o que de direito no prazo legal. Lucas do 

Rio Verde - MT, 28 de outubro de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010403-46.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LOURENCO DA SILVA JUNIOR - ME (EXECUTADO)

NUBIA VIEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Considerando o 

teor da carta precatória, que ora faço a juntada, INTIMO a parte exequente 

para manifestação no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 28 de outubro 

de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010578-40.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte exequente para manifestação no prazo legal.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 24434 Nr: 2262-58.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GBS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO NARCISO GUNTZEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PINHEIRO - 

OAB:OAB-MT/2621

 Vistos.

DEFIRO o requerimento de penhora on-line no valor de R$ 40.714,62 

(quarenta mil setecentos e quatorze reais e sessenta e dois centavos), 

conforme cálculo de fls. 102/103.

Realizado o ato, em caso de positivo, designe-se audiência de conciliação 

conforme a pauta do conciliador, conforme disposto no art. 53, § 1º, da Lei 

9.099/95.

No caso de não se localizarem bens passiveis de penhora, intimem-se o 

exequente para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Às providências.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 30519 Nr: 3813-39.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR OSÓRIO SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL NOERI ALBERTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUGENIA APARECIDA DE AGUIAR 

- OAB:17589/MT, JOÃO SAULO DA SILVA GOLMATI - OAB:MT/5.424-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da certidão de fl. 83, INTIMO a parte autora para manifestação no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 133248 Nr: 7446-77.2016.811.0045

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANSELMA SANTANA DE OLIVEIRA PENHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCILENA MENEZES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANSELMA SANTANA DE 

OLIVEIRA PENHA - OAB:21668/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT, MARCOS ANTÔNIO MENDES - OAB:11341-A

 CERTIFICO que o processo em epígrafe ainda consta em carga com a 

parte querelante, embora devidamente informada por telefone, nesta data, 

para devolvê-lo. Ademais, compulsando os autos, verifica-se que o 

processo foi retirado em carga no dia 18/10/2018, sendo certo que o 

prazo de 05 (cinco) dias para memoriais e consequente devolução dos 

autos encerraria no dia 23/10/2018. Aliás, as partes saíram intimadas 

quando da realização da audiência para apresentação de memoriais, de 

modo que o prazo começou a transcorrer naquela data, o que implica no 

atraso da devolução do processo. Nesse passo, conforme determinação 

do art. 431 e seguintes da CNGC/MT, INTIMO a advogada da querelante 

para devolução dos autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa, além do 

correspondente procedimento de busca e apreensão dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 19159 Nr: 561-96.2006.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI FRANCISCO BAZANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO JOSÉ CALLAI, MARCELO DIAS DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIONE AGOSTINHO ZOLDAN - 

OAB:10.134/MT, EDENIR RIGHI - OAB:8484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 Vistos.

DEFIRO o requerimento de penhora on-line no valor de R$ 37.481,42 (trinta 

e sete mil, quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta e dois centavos), 

conforme cálculo de fls. 211.

Realizado o ato, em caso de positivo, lavre-se o termo de penhora e 

intime-se o executado para requerer o que lhe for de direito e interesse no 

prazo de 10 (dez) dias.

 No caso de não se localizarem bens passiveis de penhora, intimem-se o 

exequente para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Às providências.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010682-32.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA REGINA DA SILVA OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA OAB - MT0016427A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

8010682-32.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: CLARO S/A EXECUTADO: 

KATIA REGINA DA SILVA OLIVEIRA Visto. Considerando que não houve o 

pagamento da dívida, defiro o requerimento do exequente, determinando 

que seja procedida nova tentativa penhora on-line nas contas e/ou 

aplicações, bem como em que os Executados eventualmente figure como 

titular, estabelecendo-se como valor limite a ser constritado a quantia de 

R$ 3.594,33 (três mil quinhentos e noventa e quatro reais trinta e três 

centavos), de acordo com a dicção dos art.(s) 835 e 854, ambos do CPC. 

Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 
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financeira em nome do(a) executado(a), intime-se-o(a)(s) acerca da 

constrição, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, 

nos exatos termos do § 2º do artigo 854 do CPC. Caso seja infrutífera a 

tentativa de constrição intime-se o credor para indicar bens do devedor 

passíveis de penhora, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de extinção 

do processo, conforme disposto no art. 53, §4º, LJE. Intimem-se. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 23 de 

outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010502-84.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L GUTZEL - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO SILVA FERREIRA OAB - MT0011538A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

8010502-84.2013.8.11.0045. EXEQUENTE: DENICOLO & BEUTLER LTDA - 

ME EXECUTADO: L GUTZEL - ME Visto. Considerando que não houve o 

pagamento da condenação, defiro o requerimento do exequente, 

determinando que seja procedida nova tentativa penhora on-line nas 

contas e/ou aplicações, bem como em que os Executados eventualmente 

figure como titular, estabelecendo-se como valor limite a ser constritado a 

quantia de R$ 5.094,76 (cinco mil e noventa e quatro reais e setenta e seis 

centavos), de acordo com a dicção dos art.(s) 835 e 854, ambos do CPC. 

Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome do(a) executado(a), intime-se-o(a)(s) acerca da 

constrição, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, 

nos exatos termos do § 2º do artigo 854 do CPC. Ainda, diligencie-se 

através do sistema RENAJUD, na tentativa de localizar veículos em nome 

da executada e que não possuam restrições de qualquer natureza Sendo 

exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação do 

devedor. Caso seja infrutífera a tentativa de constrição intime-se o credor 

para indicar bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de cinco 

(05) dias, sob pena de extinção do processo, conforme disposto no art. 

53, §4º, LJE. Expeça-se o necessário para a efetivação do protesto do 

pronunciamento judicial, nos termos do art. 782, §3º do CPC/2015, perante 

ao Cartório de Protesto e Títulos desta Comarca, bem como a inscrição 

nos órgão de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, via sistema SERASAJUD. 

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 

23 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011124-95.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BOCCI ROMUALDO OAB - MT14804/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO - Telemat Celular S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

8011124-95.2015.8.11.0045. REQUERENTE: MARIANA SOUZA BAHDUR 

ROMUALDO REQUERIDO: VIVO - TELEMAT CELULAR S/A Visto. 

Considerando que não houve o pagamento da condenação, defiro o 

requerimento do exequente nos CNPJ informandos no ID. 14727008, 

determinando que seja procedida nova tentativa penhora on-line nas 

contas e/ou aplicações, bem como em que os Executados eventualmente 

figure como titular, estabelecendo-se como valor limite a ser constritado a 

quantia de R$ 4.891,03 (quatro mil oitocentos e noventa e um reais e tres 

centavos), de acordo com a dicção dos art.(s) 835 e 854, ambos do CPC. 

Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome do(a) executado(a), intime-se-o(a)(s) acerca da 

constrição, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, 

nos exatos termos do § 2º do artigo 854 do CPC. Caso seja infrutífera a 

tentativa de constrição intime-se o credor para indicar bens do devedor 

passíveis de penhora, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de extinção 

do processo, conforme disposto no art. 53, §4º, LJE. Intimem-se. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 23 de 

outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010432-38.2011.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GIDEAELFERREIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCHREINER (REQUERIDO)

KLUGE E CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADELAR COMIRAN OAB - MT0005079A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

8010432-38.2011.8.11.0045. REQUERENTE: GIDEAELFERREIRA MARTINS 

REQUERIDO: RODRIGO SCHREINER, KLUGE E CIA LTDA - ME Visto. 

Considerando que não houve o pagamento da condenação, defiro o 

requerimento do exequente ID139956406, determinando que seja 

procedida nova tentativa penhora on-line nas contas e/ou aplicações, bem 

como em que o Executado Lucas Empreendimento Imobiliários Ltda-ME 

eventualmente figure como titular, estabelecendo-se como valor limite a 

ser constritado a quantia de 12.150,76 (doze mil cento e cinquenta reais e 

setenta e seis centavos), de acordo com a dicção dos art.(s) 835 e 854, 

ambos do CPC. Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito 

ou aplicação financeira em nome do(a) executado(a), intime-se-o(a)(s) 

acerca da constrição, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, 

pessoalmente, nos exatos termos do § 2º do artigo 854 do CPC. Caso seja 

infrutífera a tentativa de constrição intime-se o credor para indicar bens do 

devedor passíveis de penhora, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de 

extinção do processo, conforme disposto no art. 53, §4º, LJE. Sem 

prejuízo promova-se a busca no sistema Renajud deferida no id. 

13731525. Intime-se o exequente a informar o CNPJ correto da empresa 

Lucas Empreendimento Imobiliários Ltda-ME. Intimem-se. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 23 de outubro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004672-57.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA MARIA RIBEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1004672-57.2016.8.11.0045. REQUERENTE: SILVIA MARIA RIBEIRO DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos. 

Intimem-se as partes do retorno dos autos da Turma Recursal devendo 

requer o que de direito e interesse no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não 

haja requerimentos no prazo determinado, arquivem-se os autos com as 

cautelas legais. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001296-29.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IRAILDE DE CRISTO MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES OAB - MT0019107A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1001296-29.2017.8.11.0045. REQUERENTE: MARIA IRAILDE DE CRISTO 

MONTEIRO REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. Considerando o 

pagamento voluntário da condenação, Defiro a liberação do valor da 

quantia informada no id 15607942. EXPEÇA-SE o competente alvará para 

transferência da quantia depositada nos autos, devendo ser observados 

os dados bancários para transferência informados no Id. 15674762. 

Intime-se a reclamante, pessoalmente, da decisão que determinação de 

liberação do valor depositado nos autos, nos termos do artigo 450, § 3° da 

CNGC. Após, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas 

necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio 

Verde-MT, 26 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004601-84.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1004601-84.2018.8.11.0045. REQUERENTE: GERALDO DOS SANTOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. GERALDO DOS SANTOS, qualificado na inicial, ingressou com 

ação Anulatória de Cobranças Indevidas, Danos Morais e com pedido de 

tutela antecipada em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, sustentando, em síntese, que recebeu 

uma Carta ao Cliente cobrando o valor de R$ 1.979,02 (um mil, novecentos 

e setenta e nove reais e dois centavos), em decorrência de uma avaliação 

unilateral feita pela reclamada, realizada na instalação elétrica da 

residência do autor, na qual de acordo com a reclamada, verificou-se uma 

anormalidade fazendo com que o faturamento de cobrança fosse inferior 

ao correto. Argumenta que o valor cobrado é incompatível com o valor 

mensal da sua fatura de energia. Dessa forma, pleiteia a concessão da 

tutela de urgência para o fim de determinar que a reclamada se abstenha 

de interromper o fornecimento de energia elétrica. É, em síntese, o 

necessário. DECIDO. A tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela 

provisória encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Novo Código 

de Processo Civil, devendo ser concedida “quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Da leitura da norma, infere-se que a tutela de 

urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou 

cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos clássicos 

requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na probabilidade do direito 

alegado; e o periculum in mora, materializado no risco de dano ao direito da 

parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza 

cautelar). A verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de 

cognição sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o 

direito alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso em tela, em 

que o reclamante postula a concessão de tutela urgência de natureza 

satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, para que a reclamada se 

abstenha de interromper o fornecimento da energia elétrica em razão do 

débito discutido nos autos. Assim sendo, ainda que numa análise 

superficial dos fatos entendo que estão presentes prova apta ao 

convencimento acerca da verossimilhança da tese autoral, o que leva ao 

deferimento da medida pleiteada. Ante ao exposto, DEFIRO a tutela de 

urgência pleiteada e determino que a reclamada se abstenha de 

interromper o fornecimento da energia elétrica em razão do débito 

discutido, até o deslinde da ação, a contar a intimação desta decisão, sob 

pena de multa diária no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), 

limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de responder por 

eventuais perdas e danos pelos prejuízos causados à parte reclamante. 

Defiro a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, inc. VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, pelo que determino, desde logo, que a 

reclamada apresente, no prazo da contestação, provas quanto a fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante (art. 373, II do 

CPC). Para justa e eficaz solução do litígio, INCLUA-SE os autos na pauta 

de audiência de conciliação do Juizado Especial Cível. CITE-SE a parte 

requerida e INTIME-SE a parte autora para comparecer à solenidade. 

Conste no mandado que o não comparecimento da parte reclamante à 

audiência importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o 

pagamento de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 

9.099/95; advirta-se também que o não comparecimento da parte 

reclamada à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz (art. 20 da Lei n. 

9.099/95). Comparecendo a parte reclamada, e não obtida a conciliação, 

poderá a ação ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou proceder à 

audiência de instrução e julgamento. Não havendo acordo na audiência de 

conciliação, a reclamada deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no 

prazo fixado ou até a audiência de instrução e julgamento, sendo 

obrigatória, nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, a 

presença de advogado (art. 9º, da Lei n. 9.099/95). Em se tratando de 

pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência 

respectiva a carta de preposição, munido dos atos constitutivos da 

empresa e de suas alterações, sob pena de revelia. As partes deverão 

comunicar ao juízo eventuais mudanças de endereços ocorridas no curso 

do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local 

anteriormente indicado, na ausência da comunicação (art. 19, § 2º da Lei 

n. 9.099/95). Por fim, defiro à parte autora os benefícios da gratuidade de 

justiça (art. 98, § 1º do CPC). CUMPRA-SE, expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 26 

de outubro 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004884-44.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WELISON QUEIROZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos 

morais, ao argumento de que, teve seu nome lançado no SPC/SERASA 

indevidamente. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 
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ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações além de extrato de faturas 

bem como histórico de pagamentos comprovando a relação jurídica 

existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas são 

capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus 

da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, os argumentos apresentados não foram capaz de ilidir 

as provas apresentadas em sede de contestação. Nesse sentido, Clito 

Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental 

para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a alegação 

guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada dessa, 

reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar 

alguma consequência processual, que, no caso, seria a aceitação do 

afirmado como verdade. (...) “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos iniciais e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO 

EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte Autora. Deixo de 

proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 55 

da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica isento do pagamento de custas 

judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz Togada, para 

as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, 24 de Outubro de 2018 . Antonio Orli Macedo Melo Juiz 

leigo. Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de outubro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001119-31.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NAZARE DOS SANTOS FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais em face do encaminhamento do nome da 

requerente a órgão de restrição de crédito indevidamente. Devidamente 

citada, a reclamada apresentou contestação, aduzindo, que os valores 

cobrados são devidos, inexistindo, portanto, qualquer dano ou prejuízo 

capaz de ensejar o dever de indenizar. Discorre que ainda que fosse 

indevida a negativação, a Autora não faria jus a indenização, por conter 

em seu nome outros apontamentos. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

Tratando-se de matéria que independe de dilação probatória em audiência, 

passo a proferir julgamento antecipado da lide. No mérito, analisando os 

autos entendo que a demanda prospera em parte. Verifico que a requerida 

limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão do nome do 

autor nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a 

reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, invertendo-se 

neste caso o ônus da prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do 

requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se 

a informar a existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos 

documentos hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte 

promovida de seu ônus probatório, principalmente por se tratar de fato 

negativo que o autor não pode provar (ausência de contratação), incidindo 

ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, 

“(...) Na colisão de um fato negativo com um fato positivo, quem afirma um 

fato positivo tem de prová-lo, com preferência a quem afirma um fato 

negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 30/11/2009). De outro norte, embora 

reste incontroverso a inexistência da dívida, nada justificando a 

inscrição/manutenção do nome do autor no rol de inadimplentes, verifico 

que o reclamante já possuía outra anotação em seu nome antes do 

registro impugnado nos presentes autos, incidindo, quanto aos danos 

morais, o teor da Súmula 385, do STJ, no sentido de que “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima anotação, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Com efeito, tenho que não merece prosperar os 

postulados danos morais, eis que, da análise do extrato SPC/SERASA, 

verifica-se claramente a existência de uma anotação restritiva 

preexistente em nome da Autora. Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, declarando a 

inexistência do débito, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. 

Deixo de proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do 

art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica isento do pagamento de 

custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para à MM. Juíza Togada, 

para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas 

do Rio Verde/MT, 24 de Outubro de 2018 . Antonio Orli Macedo Melo Juiz 

leigo. Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de outubro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000209-72.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO FERNANDES BINOTTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ R TIRLONI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando os autos, não vislumbro 

a ocorrência do vício apontado pela parte exequente, uma vez que não 

houve contradição na sentença objurgada. A Embargante foi intimada por 

meio de seu advogado para manifestar-se quanto aos bens oferecidos à 

penhora pelo Executado em id. 9140068, mantendo-se inerte. Após a 

intimação, transcorreram-se, ainda, praticamente 05 meses até a data da 

sentença de extinção, sem que houvesse qualquer manifestação nos 

autos. A Lei 9.099/95, disciplina em seu artigo 51 as causas de extinção 

do processo sem resolução de mérito, apontando, inclusive, que “A 

extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes.” Portanto, não vislumbro qualquer 

contradição na sentença. “Ex positis”, CONHEÇO DOS EMBARGOS, 

todavia, NEGO-LHES PROVIMENTO por não vislumbrar qualquer 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO ou OMISSÃO na sentença objurgada, 

mantendo-a da forma que fora lançada. Encaminho o projeto à 

Excelentíssima Juíza togada para apreciação. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 25 de Outubro de 2018. Antonio Orli 

Macedo Melo Juiz leigo. Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz 

Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus 

efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de 

outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002339-64.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS FINIMUNDY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 
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(ADVOGADO(A))

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002339-64.2018.8.11.0045. REQUERENTE: LEONARDO SANTOS 

FINIMUNDY REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. I. Relatório. 

Dispenso o relatório em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. 

II. Fundamentação. Na hipótese dos autos, verifica-se que o preposto da 

reclamada compareceu à audiência sem carta de preposição. Assim, não 

é possível saber se a pessoa física que compareceu tinha poderes para 

representar a parte reclamada em audiência. Logo, deve ser tida como 

ausente e, portanto, revel, nos exatos termos do artigo 20 da Lei n. 

9.099/95. Além disso, mesmo tendo havido concessão de prazo para a 

juntada da carta de preposição, a reclamada não aportou o referido 

documento nos autos. Anoto que, no sistema dos juizados não se admite a 

concessão de prazo para apresentação de carta de preposição quando o 

preposto comparece sem o documento – ressalvada a hipótese de acordo 

-, também não é possível a dilação no caso concreto (Enunciado 99 do 

FONAJE), considerando-se o acima fundamentado. Observo ainda que, no 

sistema dos Juizados, a revelia decorre da ausência da parte em 

audiência, portanto, diversa daquela adotada pelo Código de Processo 

Civil em que a revelia resulta da falta de contestação. O objetivo da Lei 

9.099/95 é claro, pretendendo a aproximação das partes para propiciar a 

conciliação, tanto que determinou o comparecimento pessoal, sancionando 

a ausência de forma severa (extinção do processo, quando faltar o autor, 

e revelia em se tratando do réu), justamente para estimular o 

comparecimento. Dessa forma, o feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, com fundamento no artigo 355, inciso II, do Código de 

Processo Civil, notadamente, porque satisfatoriamente comprovadas as 

circunstâncias fáticas que embasam o pedido, tornando indispensável 

dilação probatória. Além disso, os documentos aportados nos autos são 

suficientes para a análise da controvérsia; bem como o feito deve ser 

resolvido nos contornos dos princípios que informam o JEC – simplicidade, 

celeridade e informalidade (art. 2º, da Lei n. 9.099/95). No mérito, o 

reclamante alegou que é titular de conta bancária mantida numa agência 

da instituição bancária requerida. Ocorre que ao precisar utilizar sua 

conta, notadamente realizar saques, constatou que não havia saldo em 

sua conta. Dessa forma, foi constatado a existência de débito em sua 

conta no valor de R$ 6.557,61 (seis mil quinhentos e cinquenta e sete 

reais e sessenta e um centavos), debitado no dia 03.07.2017. Assim, 

realizou depósito no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) em 

25.08.2017, novamente houve débito de sua conta no respectivo valor do 

depósito. O reclamante instruiu seu pedido com documentos que 

comprovam suas alegações. Além disso, houve concordância tácita da 

parte requerida com o pedido do autor, impondo-se, assim, a procedência 

da pretensão, notadamente em razão da falha na prestação do serviço da 

instituição que debitou valores da conta bancária do reclamante sem a 

devida autorização do titular, o que, por si só, acarreta danos 

imensuráveis ao titular da conta que ficou privado de valer-se do dinheiro 

depositado na respectiva conta. Trata-se, portanto, de situação que 

extrapola o mero aborrecimento ou mero dissabor. Relativamente ao 

quantum, em se tratando de danos morais, inexiste critério objetivo para 

sua valoração (inteligência da Súmula 281 do STJ – “A indenização por 

dano moral não está sujeita à tarifação prevista na Lei de Imprensa”), até 

porque deve ser fixado de acordo com as peculiaridades da hipótese 

concreta, levando em conta a extensão do dano (art. 944 do Código Civil) 

e tomando por base critérios de razoabilidade e proporcionalidade, para 

que o valor não seja fonte de enriquecimento indevido ao lesado (art. 884 

do Código Civil) e, de outro lado, para que não seja ínfimo ao ponto de não 

imprimir caráter punitivo ao ofensor. Em vista disso, fixo o montante da 

indenização no valor certo e determinado de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o 

qual reputo razoável para reparar o prejuízo moral sofrido, em 

consideração, ainda, ao caráter punitivo, coibitivo e ressarcitório da 

medida, bem como aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem 

se constituir em enriquecimento indevido. III. Dispositivo. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na reclamação cível 

proposta por LEONARDO SANTOS FINIMUNDY em desfavor de BANCO 

BRADESCO S/A., e CONDENO o reclamado ao pagamento de R$ 6.000,00 

(seis mil reais) a título de compensação por dano moral, sobre o qual 

incide correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento (Súmula 

362 do STJ), e juros moratórios de 1% (um por cento) a.m., conforme 

norma do art. 405 do Código Civil, a contar da citação, por se tratar de 

ilícito decorrente de responsabilidade contratual (STJ - AgInt no AREsp 

1264303/MS, Min. SÉRGIO KUKINA, DJ 07.06.2018). Consequentemente, 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito nos termos dos 

artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Não efetuado o 

pagamento no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados do trânsito em 

julgado desta sentença, em não havendo pagamento voluntário, o 

montante da condenação será acrescido de multa no percentual de 10% 

(dez por cento) na fase de cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde – MT, 24 de outubro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de outubro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito
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Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que o autor insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome. Devidamente 

citada, a reclamada apresentou contestação, aduzindo, primeiramente, 

que o presente feito deve ser extinto, ante a falta de interesse de agir da 

parte requerente. Alega ainda, que os valores cobrados são devidos, 

inexistindo, portanto, qualquer dano ou prejuízo capaz de ensejar o dever 

de indenizar. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do art. 38, da lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, 

cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. É 

incontroverso nos autos que o autor fora negativado por suposto débito 

com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da presente ação é 

desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a possível 

responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora carreou 

junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o 

apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida limita-se a alegar a 

existência do débito motivo da inclusão do nome do autor nos cadastros 

de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer 

comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da 

prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos 

termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 

fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 
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senão reconhecer como indevida a manutenção do nome do autor nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Verifico que a consumidora comprovou 

devidamente a existência do nexo-causal e o dano, restando, portanto, 

evidenciada a responsabilidade das requeridas. A reclamada não 

comprova os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da 

autora, ignorando, assim, as disposições do art. 373, II, do CPC. Nesta 

senda, o dano moral, decorre como corolário natural do ato ilícito praticado 

pela ré, o que restou sobejamente comprovado pelo autor, não carecendo, 

portanto, de outras provas. Nesse passo, à vista dos elementos 

probatórios constantes dos autos, restando provada a inserção indevida 

do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito, não restam dúvidas 

de que tenha sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser 

indenizado. No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado na inicial, para 

DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação 

efetivada em nome da autora, bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar a autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data 

(Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, 

remeto os autos para à MM. Juíza, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, 25 de Outubro 

de 2018. Antonio Orli Macedo Melo Juiz leigo. Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 26 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002204-86.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARAMIS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002204-86.2017.8.11.0045. REQUERENTE: SANDRA MARIA GOBBI 

TRETTO & TRETTO LTDA - ME REQUERIDO: ARAMIS DE OLIVEIRA Vistos. 

I.Relatório. Dispensando o relatório na forma do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. II. Fundamentação. Cumpre ressaltar, inicialmente, que o feito 

comporta julgamento antecipado, consoante disposição dos artigos 355, 

inc. II e 344 do Código de Processo Civil, uma vez que a parte ré, citada, 

deixou transcorrer in albis o prazo concedido em lei para resposta ao 

pedido e, além disso, não houve requerimento por parte do réu quanto à 

produção de provas (art. 349, do CPC). Ressalte-se que embora a Lei n. 

9.099/95 prevê que a citação e intimação da parte seja pessoal, o 

Supremo Tribunal Federal já decidiu que a citação direcionada ao 

endereço da parte e recebida por pessoa devidamente identificada é 

válida para os todos os efeitos. Nesse sentido também é a orientação do 

Enunciado n. 5 do FONAJE: “A correspondência ou contra-fé recebida no 

endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado 

o seu recebedor”. A carta de citação direcionada à parte requerida foi 

recebida por pessoa identificada (Id. 9040247). Desse modo, tendo em 

vista que a parte reclamada devidamente citada deixou de apresentar 

contestação, decreto-lhe a revelia, reputando-se verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial (art. 20 da Lei n. 9.099/95). O título juntado no 

evento 8171142 comprova o crédito consubstanciado na emissão de 

cheque, no valor de R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais), 

devolvido em razão de sustação pelo emitente. Desse modo, em se 

tratando de ação versando sobre direito patrimonial, e por inexistentes 

quaisquer das exceções previstas no art. 345, do CPC, tenho como 

verdadeiras as alegações da parte autora, haja vista não vislumbrar 

indícios que possam contrariar o que foi afirmado na peça inaugural, o que 

faço com fundamento no art. 344, do Código de Processo Civil. Além 

disso, a prova documental carreada ao caderno processual ampara 

sobremaneira a pretensão deduzida na peça inicial pela reclamante. O 

processo comporta julgamento antecipado, haja vista a prescinde da 

produção de provas em audiência e a concordância tácita do requerido 

com o pedido inicial. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão formulada na ação de cobrança proposta por TRETTO & 

TRETTO LTDA. em desfavor de ARAMIS DE OLIVEIRA, e CONDENO o 

requerido ao pagamento da quantia lançada no cheque n. 000039, do 

Banco 748, Agência 8083, vinculado à conta corrente n. 12557-7, no valor 

de R$ 2. 250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais), com vencimento em 

01.10.2015, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC/IBGE desde 

a data do vencimento da dívida; bem como juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, desde a citação, no percentual de 1% ao mês (art. 406, 

CC/02, c/c art. 161, § 1º, CTN), o que faço com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Não efetuado o pagamento no prazo 

de 15 (quinze) dias corridos, contados do trânsito em julgado desta 

sentença, em não havendo pagamento voluntário, o montante da 

condenação será acrescido de multa no percentual de 10% (dez por 

cento) na fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523, § 

1º, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao 

M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 

25 de outubro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 26 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito
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Advogado(s) Polo Passivo:
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Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Pela análise dos EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interpostos, verifico que o RECORRENTE insurge-se 

quanto à suposta CONTRADIÇÃO na SENTENÇA. Os embargos de 

declaração serão acolhidos sempre que visualizada a OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE ou, no caso de postulação perante o JEC, 

DÚVIDA, contudo, o acolhimento dos embargos não impõe ao julgador o 

provimento dos mesmos, uma vez que, estes somente serão providos em 

caso de verificado que assiste razão ao embargante em requerer o 

saneamento do respectivo vício. In casu, verifico que há contradição/erro 

material quanto ao valor da condenação em danos morais. Contudo, 

nota-se que no corpo da sentença é indicado mais de uma vez o valor de 

R$3.000,00. Nesse sentido, observa-se que no dispositivo houve apenas 

erro material, sendo certo que o valor de indenização é R$3.000,00 (três 

mil reais). “Ex positis”, ACOLHO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interpostos, a fim SANAR a contradição quanto ao valor da condenação 

em danos morais de modo que o valor correto é no importe de R$3.000,00 

(três mil reais). Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos 

para à MM. Juíza, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, 25 de Outubro de 2018. Antonio Orli 

Macedo Melo Juiz leigo. Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz 

Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus 

efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de 

outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001894-46.2018.8.11.0045
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Magistrado(s):
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Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos 

morais, ao argumento de que, apesar de desconhecer o débito, teve seu 

nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso 

Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem 

sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor 

não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência 

de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter 

como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a 

natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. 

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o 

autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do 

aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao 

autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta contrato de prestação de serviços assinado pela Autora, com 

assinatura muito semelhante, senão idêntica a firmada nos documentos 

que acompanham a inicial, apontando a existência de contratação. 

Ademais, carreou extrato de faturas e telas de seu sistema interno com 

registros, comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Ainda, 

não há que se falar em responsabilidade da Ré pela falta de notificação 

sobre a inclusão do nome da parte Autora nos órgãos de proteção ao 

crédito, levando-se em consideração o entendimento da Súmula 359 do 

Superior Tribunal de Justiça, de que “Cabe ao órgão mantenedor do 

cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de 

proceder à inscrição ” Destaque-se que as provas aportadas são 

capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus 

da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é 

capaz de ilidir as provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, 

Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, PROCEDENTE o 

PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora ao pagamento 

dos valores pendentes, quais sejam a R$ 102,92 (cento e dois reais e 

noventa e dois centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC 

desde o vencimento do débito e com juros legais de 1% ao mês desde a 

propositura da ação. DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a 

parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre o 

valor da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, 

bem como, ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fulcro 

no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido 

o prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos 

com as devidas baixas e anotações. Encaminho o projeto de sentença à 

MM. Juíza Togada, para apreciação e posterior homologação. Antonio Orli 

Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz 

Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus 

efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de 

outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001932-58.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA DA CONCEICAO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica c/c indenização por danos morais em face do encaminhamento do 

nome do requerente a órgão de restrição de crédito indevidamente. 

Devidamente citada, a reclamada apresentou contestação, aduzindo, 

primeiramente, que o presente feito deve ser extinto, ante a falta de 

interesse de agir da parte requerente. Alega ainda, que os valores 

cobrados são devidos, inexistindo, portanto, qualquer dano ou prejuízo 

capaz de ensejar o dever de indenizar. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

Tratando-se de matéria que independe de dilação probatória em audiência, 

passo a proferir julgamento antecipado da lide. Preliminarmente, quanto à 

falta de interesse de agir, verifico que melhor sorte não assiste à 

requerida, eis que, afigura-se como legítima a pretensão lançada na 

presente demanda. E ainda, qualquer lesão ou ameaça de lesão não será 

afastada do poder judiciário, sendo a parte que invoca merecedora de um 

provimento jurisdicional, sob pena de macular o preceito constitucional que 

garante o direito de ação. Por derradeiro, destaco o entendimento do 

festejado Doutrinador Humberto Theodoro Júnior, em sua obra Curso de 

Direito Processual Civil, que no mesmo sentido dispõe: “A parte, frente ao 

Estado-juiz, dispõe de um poder jurídico, que consiste na faculdade de 

obter a tutela para os próprios direitos ou interesses, quando lesados ou 

ameaçados, ou para obter a definição das situações jurídicas 

controvertidas. É o direito de ação, de natureza o publica, por referir-se a 

uma atividade pública, oficial, do Estado.” (Teoria Geral do Direito 

Processual Civil e Processo de Conhecimento, vol. I, 51ª edição, 2010, 

pag. 62) Quanto a procedência ou não do pedido, tenho que referida 

análise é feito no mérito da demanda, não podendo a parte valer-se de tais 

argumentos para afastar o provimento jurisdicional no caso em apreço. 

Uma vez rejeitada a preliminar suscitada, e por não haver arguição de 

demais preliminares, passo ao julgamento meritório. No mérito, analisando 

os autos entendo que a demanda prospera em parte. Verifico que a 

requerida limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão do 

nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe 

a reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, invertendo-se 

neste caso o ônus da prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do 

requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se 

a informar a existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos 

documentos hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte 

promovida de seu ônus probatório, principalmente por se tratar de fato 

negativo que o autor não pode provar (ausência de contratação), incidindo 

ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, 

“(...) Na colisão de um fato negativo com um fato positivo, quem afirma um 

fato positivo tem de prová-lo, com preferência a quem afirma um fato 

negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra 

alternativa senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da 

autora nos cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar 

todas as medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, 

decorre como corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou 

sobejamente comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras 

provas. Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos 

autos, restando provada a inserção indevida do nome da autora nos 

órgãos de restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o 

aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Por 

derradeiro, tenho que a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) 

para a Requerente é razoável de acordo com as lesão que se pretende 

combater, levando-se em consideração os fatos narrados na petição 

inicial, bem como considerando que apesar de serem posteriores há 

outras inscrições em nome da parte Requerente o que atenuam o abalo 

moral sofrido. Neste ponto destaca-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÍVIDA. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. EXISTÊNCIA DE 

OUTRAS NEGATIVAÇÕES. SÚMULA 385 DO STJ. INAPLICABILIDADE. 

DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. […] Outrossim, a existência de 

outros apontamentos negativos em nome do consumidor não tem o condão 

de afastar o direito à indenização por dano moral, repercutindo, tão 

somente, no quantum devido a esse título. […](TJRS, Apelação Cível Nº 

70061054078, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 30/07/2015 - 

grifo nosso) Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 1.500,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado na inicial, para 

DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação 

efetivada em nome da autora, bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar a autora a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data 

(Súmula 362, do STJ).Sem custas ou despesas processuais, nos termos 

do artigo 55, da lei 9099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, 

remeto os autos para à MM. Juíza, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, 25 de Outubro 

de 2018 . Antonio Orli Macedo Melo Juiz leigo. Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 26 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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(ADVOGADO(A))
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BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Vistos, etc. 

Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c 

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que o autor insurge-se quanto a 

negativação mantida pela requerida em seu nome. A Reclamada por sua 

vez, aponta que o débito é devido e, ainda, que não há comprovação de 

aludidos danos morais. É a síntese do necessário, eis que, em sede de 

JEC o relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. DA PRELIMINAR A preliminar de inépcia 

da inicial não merece prosperar, uma vez que em razão dos princípios 

norteadores dos juizados especiais, simplicidade e oralidade, conforme 

disposto no art. 14 e ss. da Lei 9.099/05. MÉRITO É incontroverso nos 

autos que autora fora negativada por suposto débito com a Reclamada. 

Portanto, o ponto controvertido da presente ação é desvendar se o 

apontamento fora indevido, bem como a possível responsabilização da 

requerida por tal conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a 

consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do 

débito litigado. Verifico que a requerida limita-se a alegar a existência do 

débito motivo da inclusão do nome da autora nos cadastros de proteção 

ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer comprovante hábil a 

comprovar o débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da 

prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos 

termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 

fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 
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T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome do autor nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome do autor nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. No tocante ao valor 

da condenação por dano moral, é baseado no prudente arbítrio judicial. 

Não existe um critério matemático ou uma tabela para a recompensa do 

dano sofrido, mas a paga deve representar para a vítima uma satisfação, 

capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro lado, de 

significar para o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir 

reiteração de fatos como esse no futuro. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria Amália de Figueiredo 

Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do quantum da 

indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do dano moral, o 

juiz determina, por eqüidade, levando em conta as circunstâncias de cada 

caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão 

e não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência. A reparação 

pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. 

Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta 

ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa 

causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a 

soma de dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou 

ideais que repute convenientes, diminuindo assim, em parte, seu 

sofrimento.”[1] A dúplice natureza da indenização por danos morais vem 

ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri 

Filho, em seu Programa de Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho 

sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na 

reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas 

concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da 

vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que 

não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de 

conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual 

ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de 

saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e 

de qualquer maneira o desejo da vingança”. Destarte, considerando todas 

as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

3.000,00, se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status 

quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. 

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação 

efetivada em nome do autor, bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data 

(Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, 

remeto os autos para à MM. Juíza, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, 25 de Outubro 

de 2018. Antonio Orli Macedo Melo Juiz leigo. Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 26 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Vistos, etc. Dispenso o relatório em razão da disposição contida no artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória: Apenas para situar a questão trata-se 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alega o requerente que 

passou a receber cobranças referente a débitos de uma linha telefônica 

da qual desconhece. Almeja ter garantia de que tal linha seja cancelada e 

a condenação da ré ao pagamento de danos morais pelas cobranças 

indevidas. A Requerida alega que a dívida e devida e que não há 

indenização por danos morais. No que tange a preliminar de incompetência 

deste juízo pela suposta necessidade de realização de perícia 

grafotécnica, tenho que razão não assiste à Reclamada. Diante da 

ausência nos autos de qualquer documento assinado (contrato), resta 

afastada a necessidade de produção de tal meio de prova. Pelo exposto 

acima, em consonância com o princípio do livre convencimento do 

magistrado, passarei a analisar as minúcias do caso em apreço. Pois bem. 

No caso em tela verifico que o PONTO CONTROVERTIDO cinge-se em 

aferir se o requerente faz jus à ressarcimento de cunho moral em razão 

das cobranças indevidas. Isto porque, torna-se visível nos autos que as 

cobranças efetuadas pela requerida foram indevidas, ante o fato que a 

requerida limita-se a alegar a existência do débito motivo cobranças. 

Contudo, não trouxe a reclamada qualquer comprovante hábil a comprovar 

o débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em 

vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. 

VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível 

dívida e deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar 

suas alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em que pese a requerente tenha sido cobrada 

indevidamente, a mesma não efetuou o pagamento da referida fatura. 

Portanto, quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que 

deve ser rejeitado, porque o fato do autor ser cobrado indevidamente não 

lhe causou abalo psíquico autônomo independente do constrangimento 

normalmente trazido pelo mero aborrecimento, não envolvendo dor e 

sofrimento profundo, não ferindo qualquer direito de personalidade do 

requerente. Urge salientar que é entendimento pacífico dos tribunais 

pátrios que a simples cobrança indevida não gera o dever de indenização 

por danos morais, até mesmo porque, a negativação do nome do autor não 

fora efetivada, constando nos autos apenas as comunicações da possível 

restrição. No julgamento de caso análogo a jurisprudência no mesmo 

sentido se posicionou, consoante julgado que abaixo colaciono: Ementa: 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO OBRIGACIONAL 

ENTRE AS PARTES – INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA – DANO MORAL – 

AUSÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – IMPROCEDÊNCIA – 

MERO ABORRECIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO. I – Não 

demonstrando a ré, como lhe competia, nos termos do art. 373, II, do 

Código de Processo Civil, a existência de relação jurídica entre as partes, 

e tendo sido efetuada cobrança de débito inexistente, correta mesmo era 

o reconhecimento da inexigibilidade do débito descrito na inicial. II – A mera 

cobrança indevida não gera, por si só, dano moral passível de 

indenização. Inexistindo nos autos qualquer prova que indique tenha a 

autora, em razão dos fatos narrados nos autos, sofrido qualquer abalo 

emocional, impõe-se o indeferimento do pedido de compensação por 

d a n o s  m o r a i s .  ( T J - S P  -  1 0 0 0 2 5 3 6 8 2 0 1 8 8 2 6 0 4 7 7  S P 

1000253-68.2018.8.26.0477 (TJ-SP) Data de publicação: 29/06/2018) 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS RESTRITIVO DE CRÉDITO 

NÃO EFETIVADA - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO 

INDEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A mera cobrança de dívida 

inexistente, sem a negativação indevida em órgão restritivo de crédito, não 

configura dano moral, mas mero aborrecimento, incapaz de gerar 

indenização. (Ap 145425/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 

14/11/2016) (TJ-MT - APL: 00108541320138110003 145425/2016, Relator: 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 

09/11/2016, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/11/2016) 
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Assim, os requisitos exigidos para a configuração da responsabilidade 

civil e do dever de indenizar não encontram ressonância nos autos. “Ex 

positis” e com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE 

EM PARTE os pedidos formulados apenas para cancelar a linha telefônica 

em nome do autor contrato nº 02669116222, e indefiro o pedido de danos 

morais por entender que os fatos versados não ultrapassaram a seara do 

mero aborrecimento, não havendo a efetivação de qualquer restrição 

creditícia em desfavor da ora requerente, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO o feito COM JULGAMENTO DE MÉRITO. Sem custas ou 

honorários, em razão do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para à MM. Juíza, 

para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas 

do Rio Verde/MT, 25 de Outubro de 2018 . Antonio Orli Macedo Melo Juiz 

leigo. Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de outubro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005184-06.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IRANI NUNES MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA OAB - MT20645/O (ADVOGADO(A))

ANDREIA LEHNEN OAB - MT0010752A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para à MM. Juíza Togada, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, 25 de Outubro de 2018. Antonio Orli Macedo Melo Juiz leigo. 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de outubro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001879-77.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JONATA ROBERTO FAGUNDES ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais em face do encaminhamento do nome da 

requerente a órgão de restrição de crédito indevidamente. Devidamente 

citada, a reclamada apresentou contestação, aduzindo, que os valores 

cobrados são devidos, inexistindo, portanto, qualquer dano ou prejuízo 

capaz de ensejar o dever de indenizar. Discorre que ainda que fosse 

indevida a negativação, a Autora não faria jus a indenização, por conter 

em seu nome outros apontamentos. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. A 

preliminar de inépcia da inicial não merece prosperar, uma vez que em 

razão dos princípios norteadores dos juizados especiais, simplicidade e 

oralidade, conforme disposto no art. 14 e ss. da Lei 9.099/05. Tratando-se 

de matéria que independe de dilação probatória em audiência, passo a 

proferir julgamento antecipado da lide. No mérito, analisando os autos 

entendo que a demanda prospera em parte. Verifico que a requerida 

limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão do nome do 

autor nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a 

reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, invertendo-se 

neste caso o ônus da prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do 

requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se 

a informar a existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos 

documentos hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte 

promovida de seu ônus probatório, principalmente por se tratar de fato 

negativo que o autor não pode provar (ausência de contratação), incidindo 

ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, 

“(...) Na colisão de um fato negativo com um fato positivo, quem afirma um 

fato positivo tem de prová-lo, com preferência a quem afirma um fato 

negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 30/11/2009). De outro norte, embora 

reste incontroverso a inexistência da dívida, nada justificando a 

inscrição/manutenção do nome do autor no rol de inadimplentes, verifico 

que o reclamante já possuía outras anotações em seu nome antes do 

registro impugnado nos presentes autos, incidindo, quanto aos danos 

morais, o teor da Súmula 385, do STJ, no sentido de que “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima anotação, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Em sede de impugnação aduz o Requerente que tal 

anotação preexistente também é indevida e está em juízo, contudo, não 

colaciona aos autos provas do alegado como, por exemplo, número do 

processo. Nesse sentido, não se desincumbiu de seu ônus probatório. 

Com efeito, tenho que não merece prosperar os postulados danos morais, 

eis que, da análise do extrato SPC/SERASA, verifica-se claramente a 

existência de demais anotações restritivas em nome da parte autora. “Ex 

positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, declarando 

a inexistência do débito e extinguindo o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inc. I, do CPC. Sem custas ou despesas processuais, 

nos termos do artigo 55, da lei 9099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para à MM. Juíza, para as providências 

cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, 25 

de Outubro de 2018. Antonio Orli Macedo Melo Juiz leigo. Vistos. Homologo 

a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 26 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001121-98.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Vistos, etc. 

Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DA 

PRELIMINAR No que tange a preliminar de incompetência deste juízo pela 

suposta necessidade de realização de perícia grafotécnica, tenho que 

razão não assiste à Reclamada. Diante da farta documentação 

apresentada, resta afastada a necessidade de produção de tal meio de 

prova. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a 

presente ação, visando a declaração de inexistência de débito e 
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indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de o débito 

litigado, teve seu nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se 

a lição de Celso Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, 

verificou-se que nem sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, 

pelo contrário, o autor não afirma direito algum, e apenas pretende que se 

declare a inexistência de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus 

da prova não pode ter como referência a posição processual de autor ou 

de réu, mas sim a natureza do fato jurídico colocado pela parte como base 

de sua alegação. Desse modo, na ação declaratória negativa da 

existência de um débito, o autor não tem o ônus de provar a inexistência 

do fato constitutivo do aludido débito. O réu, pretenso credor, é que 

deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, incumbirá provar o fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo débito, que porventura 

tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª 

ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial a parte 

Autora junta comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, 

sustenta a parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu 

direito, tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta contrato de prestação de serviços assinado pela Autora, com 

assinatura muito semelhante, senão idêntica a firmada nos documentos 

que acompanham a inicial, além de extraro de faturas apontando a 

existência de contratação e comprovando a relação jurídica existente 

entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas são capazes de 

controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência 

de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para 

impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados pela Ré, contudo, 

verifica-se dos autos que a mesma quedou-se INERTE. O ônus da prova 

dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor é do 

réu (art. 373, II, do CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o fato extintivo 

deduzido pelo réu implica o mesmo efeito que se tem a partir do silêncio do 

réu acerca do fato constitutivo do direito do autor. O fato torna-se 

incontroverso e não precisa ser provado. Sobre o assunto, cumpre trazer 

à baila o esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: “Deixando o 

autor fluir em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado de fazer 

prova a respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos na 

contestação, posto que desnecessária a produção probatória acerca de 

questões incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários ao 

Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 457) 

Ainda, Clito Fornaciari Júnior sabiamente discute a questão, consoante se 

infere da passagem abaixo: A atuação do autor é fundamental para que 

restaure a higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia 

favorável ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do 

autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma 

consequência processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado 

como verdade. (...) O julgador não tem o dever de suprir a omissão 

probatória das alegações feitas pelas partes, sendo ônus dos litigantes o 

cumprimento da determinação constante do artigo 373 na busca da 

comprovação de suas alegações. Por derradeiro, a legislação Processual 

Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, 

utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a 

norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, em 

custas processuais, nos termos da Lei 9.099/95. Nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da 

Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, 25 de Outubro 

de 2018 . Antonio Orli Macedo Melo Juiz leigo. Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 26 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000327-48.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MEX DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E VERDURAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA OAB - MT0014077S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA LIMA FELISBERTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Autora não promoveu 

os atos necessários ao desenvolvimento do processo, conforme 

determinado. Nesta esteira, considerando que a parte Autora deixou 

transcorrer o prazo, a extinção do feito é medida imperiosa. “Ex positis”, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 485, III, do Novo CPC. Sem 

custas ou despesas processuais. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para à MM. Juíza Togada, para as providências 

cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, 24 

de Outubro de 2018. Antonio Orli Macedo Melo Juiz leigo. Vistos. Homologo 

a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 26 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001943-87.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VOLNEI ANTONIO LUTKEMEYER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001943-87.2018.8.11.0045. REQUERENTE: VOLNEI ANTONIO 

LUTKEMEYER REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A., VIA 

VAREJO S/A Vistos. I.Relatório. Dispensando o relatório na forma do artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. Cumpre ressaltar, inicialmente, 

que o feito comporta julgamento antecipado, consoante disposição dos 

artigos 355, inc. II e 344 do Código de Processo Civil, uma vez que a parte 
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ré, citada, deixou de comparecer á sessão de conciliação, razão pela qual 

decreto-lhe a revelia, reputando-se verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Com efeito, a revelia não induz 

necessariamente a procedência do pedido, mas apenas o reconhecimento 

como verdadeiros os fatos narrados, devendo o julgador proceder a uma 

análise em conjunto com os demais elementos de convicção nos autos. 

Assim, em que pese a revelia da reclamada o pedido é improcedente. 

Analisando os documentos que instruem o pedido, é possível constatar 

que o reclamante não comprovou que efetuou a compra no site oficial da 

reclamada, prova esta que, não obstante tratar-se de relação consumo, 

competia ao autor (art. 373, I, do CPC). O boleto pago pelo autor embora 

conste código de barras, não é possível saber a identificação do 

beneficiário do crédito. Além disso, o boleto também não possui o “URL” do 

site, de maneira que não se pode afirmar que o reclamante realizou a 

compra no site da requerida. Pelo contrário, o documento juntado com o 

pedido (Id. 13287817) trata-se de site diverso daquele disponibilizado pela 

requerida nos anúncios e vendas de seus produtos. Acrescente-se que o 

reclamante não trouxe nenhum documento de acompanhamento de pedido 

gerado após a realização da compra, documento essencial para 

comprovar suas alegações. Soma-se a isso, o valor pago pelo produto 

que é muito inferior ao valor real de mercado. O produto adquirido possui 

valor de mercado aproximado de R$ 3.799,00 (três mil, setecentos e 

setenta e nove reais), preço muito superior ao que foi pago pelo 

reclamante. Logo, entendo que o autor foi vítima de golpe praticado por 

terceiro que não pode não pode ser imputada à reclamada, uma vez que 

inexiste nos autos prova de que o autor utilizou-se do site de compras 

tenha da requerida. O entendimento jurisprudencial converge no sentido 

de não ser possível a responsabilização de uma empresa devido à fraude 

perpetrada por terceiro. Por outro lado, o consumidor deve precaver-se ao 

realizar compras pela internet, em especial, quando o preço anunciado 

encontra-se em total discrepância com os preços praticados no mercado, 

o que é a hipótese dos autos. Assim, de rigor a improcedência dos 

pedidos. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão formulada na reclamação cível proposta por VOLNEI ANTÔNIO 

LUTKEMEYER em desfavor de CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A. e, 

consequentemente, revogo a liminar concedida (Id. 13305224) nos autos, 

e JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 25 de outubro de 2018. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001669-26.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FERREIRA SACRAMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais em face do encaminhamento do nome da 

requerente a órgão de restrição de crédito indevidamente. Devidamente 

citada, a reclamada apresentou contestação, aduzindo, que os valores 

cobrados são devidos, inexistindo, portanto, qualquer dano ou prejuízo 

capaz de ensejar o dever de indenizar. Discorre que ainda que fosse 

indevida a negativação, a Autora não faria jus a indenização, por conter 

em seu nome outros apontamentos. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

Tratando-se de matéria que independe de dilação probatória em audiência, 

passo a proferir julgamento antecipado da lide. A preliminar de inépcia da 

inicial não merece prosperar, uma vez que em razão dos princípios 

norteadores dos juizados especiais, simplicidade e oralidade, conforme 

disposto no art. 14 e ss. da Lei 9.099/05. No mérito, analisando os autos 

entendo que a demanda prospera em parte. Verifico que a requerida 

limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão do nome do 

autor nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a 

reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, invertendo-se 

neste caso o ônus da prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do 

requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se 

a informar a existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos 

documentos hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte 

promovida de seu ônus probatório, principalmente por se tratar de fato 

negativo que o autor não pode provar (ausência de contratação), incidindo 

ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, 

“(...) Na colisão de um fato negativo com um fato positivo, quem afirma um 

fato positivo tem de prová-lo, com preferência a quem afirma um fato 

negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 30/11/2009). De outro norte, embora 

reste incontroverso a inexistência da dívida, nada justificando a 

inscrição/manutenção do nome do autor no rol de inadimplentes, verifico 

que o reclamante já possuía outras anotações em seu nome antes do 

registro impugnado nos presentes autos, incidindo, quanto aos danos 

morais, o teor da Súmula 385, do STJ, no sentido de que “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima anotação, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Com efeito, tenho que não merece prosperar os 

postulados danos morais, eis que, da análise do extrato SPC/SERASA, 

verifica-se claramente a existência de demais anotações restritivas em 

nome da autora. “Ex positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial, declarando a inexistência do débito e extinguindo o feito com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Sem custas ou 

despesas processuais, nos termos do artigo 55, da lei 9099/95. Nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para à MM. Juíza 

Togada, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, 25 de Outubro de 2018. Antonio Orli 

Macedo Melo Juiz leigo. Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz 

Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus 

efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de 

outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001667-56.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FERREIRA SACRAMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica c/c indenização por danos morais em face do encaminhamento do 

nome do requerente ANDRE LUIZ FERREIRA SACRAMENTO ao órgão de 

restrição de crédito indevidamente. Devidamente citada, a reclamada 

BANCO BRADESCO SA apresentou contestação, aduzindo, que os 

valores cobrados são devidos, inexistindo, portanto, qualquer dano ou 

prejuízo capaz de ensejar o dever de indenizar. Aponta prejudicial de 

mérito, suscitando a prescrição da pretensão autoral. Discorre que ainda 

que fosse indevida a negativação, a Autora não faria jus a indenização, 

por conter em seu nome outros apontamentos. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

Tratando-se de matéria que independe de dilação probatória em audiência, 

passo a proferir julgamento antecipado da lide. Caracterizado o dano moral 

pela manutenção indevida do nome do autor face à má-prestação do 

serviço bancário (arts. 14 e 17, ambos do CDC), impõe-se a incidência do 

regramento consumerista inclusive no que interessa ao prazo 

prescricional de cinco anos. Por oportuno, vale mencionar que no caso em 

apreço, começou a fluir o prazo prescricional a partir da data em que 

tomou conhecimento da indevida manutenção do suposto débito. 

Afastada, pois, a prescrição ventilada. A preliminar de inépcia da inicial 

não merece prosperar, uma vez que em razão dos princípios norteadores 
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dos juizados especiais, simplicidade e oralidade, conforme disposto no art. 

14 e ss. da Lei 9.099/05. No mérito, analisando os autos entendo que a 

demanda prospera em parte. A parte autora carreou junto a pet. inicial a 

consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do 

débito litigado. Verifico que a requerida limita-se a alegar a existência do 

débito motivo da inclusão do nome da autora nos cadastros de proteção 

ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer comprovante do 

débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em 

vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. 

VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível 

dívida e deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar 

suas alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome da autora nos cadastros de 

restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela 

efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário 

natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Neste ponto 

destaca-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. INSCRIÇÃO DO 

CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS 

MORAIS IN RE IPSA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES. SÚMULA 

385 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 

[…] Outrossim, a existência de outros apontamentos negativos em nome 

do consumidor não tem o condão de afastar o direito à indenização por 

dano moral, repercutindo, tão somente, no quantum devido a esse título. 

[…](TJRS, Apelação Cível Nº 70061054078, Décima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira 

Rebout, Julgado em 30/07/2015 - grifo nosso) Por derradeiro, tenho que a 

quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para a Requerente é 

razoável de acordo com as lesão que se pretende combater, levando-se 

em consideração os fatos narrados na petição inicial, bem como 

considerando que apesar de serem posteriores há outra inscrição em 

nome da parte Requerente o que atenuam o abalo moral sofrido. “Ex 

Positis”, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado na inicial, 

para DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação 

efetivada em nome do autor, bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar a autora a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data 

(Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, 

remeto os autos para à MM. Juíza Togada, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, 25 de Outubro 

de 2018. Antonio Orli Macedo Melo Juiz leigo. Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 26 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001880-62.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JONATA ROBERTO FAGUNDES ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Processo nº 1001880-62.2018.8.11.0045 Requerente: 

JONATA ROBERTO FAGUNDES ANTUNES Requerido: BANCO BRADESCO 

S.A Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a 

presente ação, visando a declaração de inexistência de relação jurídica 

entre as partes e indenização por danos morais, ao argumento de que, 

apesar de não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu 

nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso 

Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem 

sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor 

não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência 

de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter 

como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a 

natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. 

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o 

autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do 

aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao 

autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial, a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta contrato de prestação de serviços com assinatura muito 

semelhante à da parte Autora, comprovando a relação jurídicas entre as 

partes. Destaque-se que as provas aportadas são capazes de 

controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência 

de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para 

impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados pela Ré, contudo, 

verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é capaz de ilidir as 

provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari 

Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que 

restaure a higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia 

favorável ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do 

autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma 

consequência processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado 

como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente 

impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do 

Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a norma, 

podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos 

meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de 

processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as 

provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos 

fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando 

ainda obter vantagem indevida com a condenação da demandada em 

danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por 

litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão 

vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de 

débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir 

relação contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a 

inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência 

da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se 

desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito 

? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 
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RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte 

Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre o valor 

da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem 

como, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 55 da 

Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo 

recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as 

devidas baixas e anotações. Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza 

Togada, para apreciação e posterior homologação. Antonio Orli Macedo 

Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001878-92.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILDO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001878-92.2018.8.11.0045. Requerente: CLEILDO OLIVEIRA DA SILVA 

Requerido: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos 

morais em face do encaminhamento do nome da requerente a órgão de 

restrição de crédito indevidamente. Devidamente citada, a reclamada 

apresentou contestação, aduzindo, que os valores cobrados são devidos, 

inexistindo, portanto, qualquer dano ou prejuízo capaz de ensejar o dever 

de indenizar. Discorre que ainda que fosse indevida a negativação, a 

parte Autora não faria jus a indenização, por conter em seu nome outros 

apontamentos. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Tratando-se de matéria que 

independe de dilação probatória em audiência, passo a proferir julgamento 

antecipado da lide. No mérito, analisando os autos entendo que a demanda 

prospera em parte. Verifico que a requerida limita-se a alegar a existência 

do débito motivo da inclusão do nome do autor nos cadastros de proteção 

ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer comprovante do 

débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em 

vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. 

VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível 

dívida e deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar 

suas alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). De outro norte, embora reste incontroverso a inexistência da 

dívida, nada justificando a inscrição/manutenção do nome do autor no rol 

de inadimplentes, verifico que o reclamante já possuía outras anotações 

em seu nome antes do registro impugnado nos presentes autos, incidindo, 

quanto aos danos morais, o teor da Súmula 385, do STJ, no sentido de que 

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima anotação, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. Alega o Requerente em sede de 

impugnação que tal anotação preexistente já está sendo discutida, 

entretanto, não traz aos autos prova do alegado como, por exemplo, 

número do processo, não se desincumbindo de seu ônus. Com efeito, 

tenho que não merece prosperar os postulados danos morais, eis que, da 

análise do extrato SPC/SERASA, verifica-se claramente a existência de 

demais anotações restritivas em nome da autora . “Ex positis”, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, declarando a inexistência 

do débito e extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, inc. I, do CPC. Sem custas ou despesas processuais, nos termos do 

artigo 55, da lei 9099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto 

os autos para à MM. Juíza Togada, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, 26 de Outubro 

de 2018. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 26 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito
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BRUNO MARTINS SORNA OAB - MT0019693A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHB COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE DA ROCHA OAB - RS0036568A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001403-39.2018.8.11.0045. REQUERENTE: CLEVSON ANTONIO PREUSS 

REQUERIDO: SHB COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS S.A. Vistos. I. 

Relatório. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

II. Fundamentação. O feito comporta julgamento antecipado, porquanto as 

provas carreadas nos autos são suficientes para o convencimento do 

juízo, com fulcro no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. O 

reclamante alegou foi contratado para realizar o transporte de milho em 

grãos entre a cidade de Lucas do Rio Verde e Nova Mutum, sendo a 

requerida destinatária final da carga. Insurge, por outro lado, a respeito da 

morosidade na descarga dos veículos, já que a carga chegou ao destino 

no dia 26/03/2018, mas somente foram liberados no dia seguinte após 

permanecerem no pátio para descarga 49 horas. Dessa forma, ficou 

impossibilitado de realizar novos transportes nos dias 26/03 e 27/03. A 

requerida, por sua vez, arguiu ilegitimidade de parte do reclamante para 

figurar no polo ativo da ação porque o autor não houve contrato entre a 

requerida e o autor, pois quem foi contratado para realizar o transporte foi 

a empresa Ômega Transportes Ltda., e que o autor apenas figurou como 

subcontratado para realizar o transporte. É fato incontroverso a existência 

de contrato de transporte e prestação de serviço firmado entre a 

requerida e a empresa Sipal Indústria e Comércio Ltda., conforme se 

verifica dos documentos colacionados nos autos, notadamente as notas 

fiscais aportadas nos autos. Assim, evidencia-se dos autos que a 

empresa requerida SHB Comércio e Indústria de Alimentos S/A. contratou 

diretamente os serviços de Sipal Indústria e Comércio Ltda., que, ao invés 

de assumir para o si o ônus da atividade, por questões comerciais, 

preferiu terceirizar o serviço: transporte de milho em grãos da cidade de 

Lucas do Rio Verde/MT à cidade de Nova Mutum/MT. Para tanto, contratou 

um agente de cargas, no caso o reclamante Cleverson Antônio Preuss, 

que, por sua vez, contratou o motorista Dalvo Leonel de Souza para fazer 

o transporte da mercadoria, quem de fato se responsabilizou pela retirada 

da carga dentro do estabelecimento da Sipal Indústria e Comércio Ltda. até 

sua entre definitiva na cidade de Nova Mutum/MT, ou seja, sede da 

empresa reclamada. Oportuno consignar que a reclamada sempre esteve 

ciente de que seria o autor/subcontratado responsável, como se observa 

da nota de pesagem e entrada do veículo no pátio da requerida, bem como 

da nota fiscal. Nota-se que o maior risco da atividade é do motorista do 

caminhão, que se expõe, na rodovia, à sorte de eventuais acidentes, ou 

de eventuais criminosos que visam o roubo ou o furto de cargas valiosas, 

além de arcar com os custos de manutenção do veículo e com a eventual 

responsabilidade de alguma avaria ocorrida durante o transporte. Riscos 

estes que seria de responsabilidade da Sipal Indústria e Comércio Ltda., 
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não fosse sua opção em terceirizar o serviço contratado. O fato é que o 

contrato de transporte se caracteriza pelo fato de “alguém se obrigar”, 

mediante retribuição, a transportar, de um lugar para outro, pessoas ou 

coisas” (art. 730 do CC). E, no caso dos autos, o transporte em questão 

foi contratado a empresa Sipal pela requerida, que se obrigou a levar a 

mercadoria até a cidade de Nova Mutum. A forma como isso se operou, na 

prática, contudo, foi através de subcontratação do mesmo serviço entre 

Sipal e o autor desta ação. A requerida, por sua vez, não participou da 

subcontratação. Logo, entendo que embora o autor tenha sofrido 

prejuízos em decorrência na demora em descarregar os veículos no pátio 

da requerida, não há contrato entre o autor e a requerida, mas entre o 

autor e a empresa Sipal. Dessa forma, não há falar em ilegitimidade de 

ativa do autor; mas, neste caso, a ilegitimidade é do polo passivo da ação. 

III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente reclamação 

cível proposta por CLEVSON ANTÔNIO PREUSS em desfavor de SHB 

COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS S/A. com fundamento no artigo 

485, VI, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. 

Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 26 

de outubro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 26 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000876-87.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AMALIA EMILE DA CRUZ SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Requerente: AMALIA EMILE DA CRUZ SILVA Requerido: VIVO 

S.A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face do 

encaminhamento do nome do requerente a órgão de restrição de crédito 

indevidamente. Devidamente citada, a reclamada apresentou contestação, 

aduzindo, primeiramente, que o presente feito deve ser extinto, ante a falta 

de interesse de agir da parte requerente. Alega ainda, que os valores 

cobrados são devidos, inexistindo, portanto, qualquer dano ou prejuízo 

capaz de ensejar o dever de indenizar. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

Tratando-se de matéria que independe de dilação probatória em audiência, 

passo a proferir julgamento antecipado da lide. Preliminarmente, quanto à 

falta de interesse de agir, verifico que melhor sorte não assiste à 

requerida, eis que, afigura-se como legítima a pretensão lançada na 

presente demanda. E ainda, qualquer lesão ou ameaça de lesão não será 

afastadado poder judiciário, sendo a parte que invoca merecedora de um 

provimento jurisdicional, sob pena de macular o preceito constitucional que 

garante o direito de ação. Por derradeiro, destaco o entendimento do 

festejado Doutrinador Humberto Theodoro Júnior, em sua obra Curso de 

Direito Processual Civil, que no mesmo sentido dispõe: “A parte, frente ao 

Estado-juiz, dispõe de um poder jurídico, que consiste na faculdade de 

obter a tutela para os próprios direitos ou interesses, quando lesados ou 

ameaçados, ou para obter a definição das situações jurídicas 

controvertidas. É o direito de ação, de natureza o publica, por referir-se a 

uma atividade pública, oficial, do Estado.” (Teoria Geral do Direito 

Processual Civil e Processo de Conhecimento, vol. I, 51ª edição, 2010, 

pag. 62) Quanto a procedência ou não do pedido, tenho que referida 

análise é feito no mérito da demanda, não podendo a parte valer-se de tais 

argumentos para afastar o provimento jurisdicional no caso em apreço. 

Uma vez rejeitada a preliminar suscitada, e por não haver arguição de 

demais preliminares, passo ao julgamento meritório. DO MÉRITO Extrai-se 

dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, visando a 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. 

Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: "Com a ação 

declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor afirma ter um 

direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito algum, e 

apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do réu. 

Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência a 

posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato jurídico 

colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na ação 

declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o ônus 

de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços assinado pela Autora, com assinatura muito 

semelhante, senão idêntica a firmada nos documentos que acompanham a 

inicial, apontando a existência de contratação. Ademais, carreou cópia 

dos documentos pessoais da requerente e telas de seu sistema interno 

com registros, comprovando a relação jurídica existente entre as partes. 

Destaque-se que as provas aportadas são capazes de controverter as 

alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, 

portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, 

inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte 

Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e 

os documentos carreados pela Ré, contudo, a mesma quedou-se inerte. O 

ônus da prova dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito 

do autor é do réu (art. 373, II, do CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o 

fato extintivo deduzido pelo réu implica o mesmo efeito que se tem a partir 

do silêncio do réu acerca do fato constitutivo do direito do autor. O fato 

torna-se incontroverso e não precisa ser provado. Sobre o assunto, 

cumpre trazer à baila o esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: 

“Deixando o autor fluir em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado 

de fazer prova a respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos 

na contestação, posto que desnecessária a produção probatória acerca 

de questões incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários 

ao Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 

457) Ainda, Clito Fornaciari Júnior sabiamente discute a questão, 

consoante se infere da passagem abaixo: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) O julgador não tem o dever de 

suprir a omissão probatória das alegações feitas pelas partes, sendo 

ônus dos litigantes o cumprimento da determinação constante do artigo 

373 na busca da comprovação de suas alegações. Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 
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Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

valor da condenação, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. 

Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e 

posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de outubro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001904-90.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDIO SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Requerente: ELIDIO SANTOS PEREIRA Requerido: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos 

morais, ao argumento de que, teve seu nome lançado no SPC/SERASA 

indevidamente. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações além de extrato de faturas 

bem como histórico de pagamentos comprovando a relação jurídica 

existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas são 

capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus 

da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, os argumentos apresentados não foram capaz de ilidir 

as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) “Ex Positis”, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR proferida em 

favor da parte Autora. Deixo de proceder à condenação em honorários 

advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica 

isento do pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 

9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

à MM. Juíza Togada, para as providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, 26 de Outubro de 2018 . 

Antonio Orli Macedo Melo Juiz leigo. Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 26 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002050-05.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAIR DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIDERA SEMENTES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL BICCA MACHADO OAB - SP0354406A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002050-05.2016.8.11.0045. REQUERENTE: CLAIR DA ROSA REQUERIDO: 

NIDERA SEMENTES LTDA. Vistos. I. Relatório. Relatório dispensado nos 

termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. O feito comporta 

julgamento antecipado, porquanto as provas carreadas nos autos são 

suficientes para o convencimento do juízo, com fulcro no artigo 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Quanto à denunciação da lide, deixo de 

analisar, porquanto incabível em sede de Juizados Especiais ante a 

vedação expressa do artigo 10 da Lei n. 9.099/95. No mérito, a parte 

reclamante alega ter sido contratado para fazer o transporte de uma carga 

de grãos do armazém localizado na cidade de Sorriso/MT para o armazém 

da reclamada localizado no Município de Rondonópolis – MT. Alega, 

contudo, que o caminhão chegou ao destino para o descarregamento no 

dia 21.08.2016, às 13hs37min, porém, o veículo somente foi liberado no dia 

25.03.2016, ficando 72 (setenta e duas) horas à disposição da parte 

requerida. Assim, deixou de auferir renda de aproximadamente R$ 

4.894,00 (quatro mil, oitocentos e noventa e quatro reais) por viagem, 

totalizando o prejuízo de lucros cessantes de R$ 14.682,00 (quatorze mil, 

seiscentos e oitenta e dois reais) em razão do tempo que ficou à 

disposição da requerida. A reclamada, por sua vez, defende a 

inexistência de responsabilidade porquanto não possui dever contratual 

ou extracontratual com a parte autora, referente ao transporte de 

mercadorias objeto da presente ação. Verifica-se que trata-se a presente 

ação de pretensão à indenização de recebimento de valores a título de 

estadia pelo tempo excessivo de operação para descarga de grãos 

transportados a pedido da requerida. A parte reclamante relata que 

durante o cumprimento do contrato, seu veículo ficou parado tempo 

excessivo o que lhe impossibilitou de realizar novos fretes, causando-lhe 

prejuízos financeiros. Evidencia-se dos autos que a empresa requerida 

Nidera Sementes Ltda. Bellamo Logística, que, ao invés de assumir para o 

si o ônus da atividade, por questões comerciais, preferiu terceirizar o 

serviço: transporte de grãos da cidade de Sorriso/MT à cidade de 

Rondonópolis/MT. Para tanto, contratou um agente de cargas, no caso a 

parte Clair da Rosa, para fazer o transporte da mercadoria, quem de fato 

se responsabilizou pela retirada da carga dentro do estabelecimento do 

armazém em Sorriso até sua entrega definitiva na cidade de Rondonópolis, 

onde seria entregue no destino final. É certo que o maior risco da atividade 

é do motorista do caminhão, que se expõe, na rodovia, à sorte de 

eventuais acidentes, ou de eventuais criminosos que visam o roubo ou o 
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furto de cargas valiosas, além de arcar com os custos de manutenção do 

veículo e com a eventual responsabilidade de alguma avaria ocorrida 

durante o transporte. Riscos estes que seria de responsabilidade da 

Belluno Logística., não fosse sua opção em terceirizar o serviço 

contratado. O fato é que o contrato de transporte se caracteriza pelo fato 

de “alguém se obrigar”, “mediante retribuição, a transportar, de um lugar 

para outro, pessoas ou coisas” (art. 730 do CC). E, no caso dos autos, o 

transporte em questão foi contratado a empresa Belluno Logística, que se 

obrigou a levar os grãos até a cidade de Rondonópolis. A forma como isso 

se operou, na prática, contudo, foi através de subcontratação do mesmo 

serviço entre Belluno Logística e o autor desta ação. A requerida, por sua 

vez, não participou da subcontratação. Logo, entendo que embora o autor 

tenha sofrido prejuízos em decorrência na demora em descarregar o 

veículo no, não há contrato entre o autor e a requerida, mas entre o autor 

e a empresa Belluno Logística. Dessa forma, não há falar em ilegitimidade 

de ativa do autor; mas, neste caso, a ilegitimidade é do polo passivo da 

ação. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO EXITNTA a presente 

reclamação cível proposta por CLAIR DA ROSA em desfavor de NIDERA 

SEMENTES LTDA. com fundamento no artigo 485, VI, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 26 de outubro de 2018. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001411-16.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ XAVIER DE ARAUJO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Requerente: LUIZ XAVIER DE ARAUJO NETO Requerido: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS em face do encaminhamento do nome do requerente a 

órgão de restrição de crédito indevidamente. Fundamento. Decido. Cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória. DA PRELIMINAR No que 

tange a preliminar de incompetência deste juízo pela suposta necessidade 

de realização de perícia, tenho que razão não assiste a Reclamada. Diante 

da farta documentação apresentada, resta afastada a necessidade de 

produção de tal meio de prova. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a 

parte Autora propôs a presente ação, visando a declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais. Sobre o tema, 

confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória 

negativa, verificou-se que nem sempre o autor afirma ter um direito, 

porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito algum, e apenas 

pretende que se declare a inexistência de um direito do réu. Assim, a 

distribuição do ônus da prova não pode ter como referência a posição 

processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato jurídico 

colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na ação 

declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o ônus 

de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta cópia de 

gravações de áudio demonstrando a contratação dos serviços via 

TELEMARKETING, acompanhado de telas de seu sistema interno além de 

extrato de faturas comprovando a relação jurídica existente entre as 

partes. Destaque-se que as provas aportadas são capazes de 

controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência 

de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para 

impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados pela Ré, contudo, 

verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é capaz de ilidir as 

provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari 

Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que 

restaure a higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia 

favorável ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do 

autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma 

consequência processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado 

como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente 

impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do 

Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a norma, 

podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos 

meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de 

processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as 

provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos 

fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando 

ainda obter vantagem indevida com a condenação da demandada em 

danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por 

litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão 

vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de 

débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir 

relação contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a 

inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência 

da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se 

desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito 

? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Consigno a REVOGAÇÃO de 

EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte Autora. Condeno, ainda, 

a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre 

o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, 

bem como, ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fulcro 

no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido 

o prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos 

com as devidas baixas e anotações. Encaminho o projeto de sentença à 

MM. Juíza Togada, para apreciação e posterior homologação. Antonio Orli 

Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz 

Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus 

efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de 

outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))
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Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome. A Reclamada 

por sua vez, aponta que o débito é devido e, ainda, que não há 

comprovação de aludidos danos morais. É a síntese do necessário, eis 

que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que 

o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do 

mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. DA PRELIMINAR A 

preliminar de indeferimento da inicial não merece prosperar, uma vez que 

em razão dos princípios norteadores dos juizados especiais, simplicidade 

e oralidade, conforme disposto no art. 14 e ss. da Lei 9.099/05. MÉRITO É 

incontroverso nos autos que autora fora negativada por suposto débito 

com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da presente ação é 

desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a possível 

responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora carreou 

junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o 

apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida limita-se a alegar a 

existência do débito motivo da inclusão do nome da autora nos cadastros 

de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer 

comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da 

prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos 

termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 

fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. No tocante ao valor 

da condenação por dano moral, é baseado no prudente arbítrio judicial. 

Não existe um critério matemático ou uma tabela para a recompensa do 

dano sofrido, mas a paga deve representar para a vítima uma satisfação, 

capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro lado, de 

significar para o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir 

reiteração de fatos como esse no futuro. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria Amália de Figueiredo 

Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do quantum da 

indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do dano moral, o 

juiz determina, por eqüidade, levando em conta as circunstâncias de cada 

caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão 

e não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência. A reparação 

pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. 

Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta 

ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa 

causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a 

soma de dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou 

ideais que repute convenientes, diminuindo assim, em parte, seu 

sofrimento.”[1] A dúplice natureza da indenização por danos morais vem 

ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri 

Filho, em seu Programa de Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho 

sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na 

reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas 

concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da 

vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que 

não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de 

conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual 

ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de 

saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e 

de qualquer maneira o desejo da vingança”. Destarte, considerando todas 

as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

3.000,00, se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status 

quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. 

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação 

efetivada em nome do autor, bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar a autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data 

(Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, 

remeto os autos para à MM. Juíza Togada, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se Lucas do Rio Verde/MT, 26 de Outubro 

de 2018. Antonio Orli Macedo Melo Juiz leigo. Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 26 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003198-17.2017.8.11.0045. REQUERENTE: JANDERSON HENRIQUE DE 

MOURA REQUERIDO: LOJAS AMERICANAS S.A. Vistos. I. Relatório. 

Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. 

Fundamentação. O feito comporta julgamento antecipado, porquanto as 

provas carreadas nos autos são suficientes para o convencimento do 

juízo, com fulcro no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Afasto a preliminar de ilegitimidade de parte arguida pela reclamada, uma 

vez que, de acordo com os documentos juntados nos autos a compra foi 

realizada diretamente da requerida e pago por meio de cartão de crédito. 

Evidente que a requerida realizou parceria para a venda de produtos e 

recebimento por meio de cartão de crédito e débito, não podendo eximir-se 

de sua responsabilidade frente ao consumidor. Além disso, importa 

destacar que todas as empresas participantes da cadeia produtiva devem 

ser solidariamente responsáveis por danos causados ao consumidor, pois 

essas se beneficiam mutuamente das atividades umas das outras. Até 

porque as atividades da reclamada e da empresa de cartão são 

interdependentes, reciprocamente relacionadas, integrando uma operação 

econômica, voltando-se á persecução de objetivo comum. Dessa forma, 

nos termos dos artigos 7º, § único, 18, 19 e 25 do Estatuto Consumerista, 

respondem solidariamente todos os fornecedores de produtos e serviços 

vinculados por meio de cadeia dirigida exatamente ao fornecimento de bem 

ou serviço. Nesse contexto, a reclamada responde pelos danos 

decorrentes de falha na prestação do serviço. No mérito, alega o 

reclamante que o produto apresentou defeito logo após o uso e que 

imediatamente comunicou a requerida e solicitou o cancelamento da 

compra, o que foi prontamente aceito. Contudo, não recebeu a quantia 

paga pelo produto. A reclamada, por sua vez, alega que o pagamento foi 

por meio de cartão de crédito e que a devolução leva em média três meses 

para que seja feito o estorno do respectivo valor. De acordo com o extrato 

do cartão juntado no evento 9543754, a compra foi realizada no dia 

12.05.2017, mediante débito em conta. Por outro lado, o autor formalizou a 

reclamação no PROCON no dia 31 de maio de 2017. Por outro lado, em que 
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pese o documento juntado pela reclamada no evento 12035755, 

informando a respeito do cancelamento da compra, inexiste nos autos 

documento que comprove a restituição da quantia ou estorno de crédito no 

cartão do reclamante. O cancelamento da compra impunha a restituição 

imediata do dinheiro (aplicação analógica do parágrafo único do artigo 49). 

Porém, a reclamada não se desincumbiu de provar que efetivamente 

restituição a quantia recebida pelo produto, em razão da venda cancelada. 

A pretensão á restituição em dobro, porém, não pode ser acolhida, haja 

vista a ausência de elementos indicativos de má-fé da reclamada. Não 

existe qualquer dado concreto que revele uma postura da requerida 

deliberadamente a causar prejuízo financeiro ao autor, sendo certo que a 

má-fé não se presume. O que certamente ocorreu foi uma falha 

operacional no processamento do pedido de cancelamento e estorno, o 

que, por si só, não enseja o reconhecimento de má-fé na conta conduta 

da reclamada. Tal conclusão, a propósito, encontra-se em sintonia com a 

orientação do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a aplicação da 

sanção prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a 

existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor”. A respeito 

da indenização por danos morais, certo é que o autor teve de se privar de 

parcela do seu tempo para tentar resolver a situação. Por outro lado, a 

indenização pela perda do tempo útil é possível, portanto, em “situações 

intoleráveis, em que há desídia e desrespeito aos consumidores que 

muitas vezes se veem compelidos a sair de sua rotina e perder tempo livre 

para solucionar problemas, causados por atos ilícitos ou condutas 

abusivas de fornecedores. Tais situações fogem do que usualmente se 

aceita como “normal”, em se tratando de espera por parte do consumidor. 

Nesses casos, percebe-se claramente o desrespeito ao consumidor, que 

é prontamente atendido quando da contratação, mas, quando busca o 

atendimento para resolver qualquer impasse, é obrigado, 

injustificadamente, a perder seu tempo livre”. (GARCIA, Leonardo de 

Medeiros, Direito do Consumidor e Jurisprudência, 6ª ed., Niterói: Impetus, 

2010, p. 67). Apesar dos esforços envidados, o autor não logrou 

solucionar o problema administrativamente. Um fato que deveria ser 

corriqueiro – simples estorno – tornou-se um verdadeiro calvário, 

obrigando o consumidor a ingressar em Juízo para acionar o Poder 

Judiciário a fim de obter a restituição do valor da compra cancelada, 

induvidosamente, acarretou a perda do tempo útil do consumidor. É 

inegável que a falha do fornecedor subtraiu do autor seu tempo livre, 

situação que gera dano moral e, por isso, passível de indenização. A 

respeito da indenização, a aplicação irrestrita da “teoria do valor do 

desestímulo”, centrada na intenção punitiva ao causador do dano, 

encontra óbice no ordenamento jurídico pátrio, que antes do Código Civil 

de 2002, tinha como princípio informador a vedação do enriquecimento 

sem causa, agora prescrita textualmente no artigo 884 do atual Código 

Civil. O critério que vem sendo utilizado pela jurisprudência na fixação das 

indenizações por danos morais considera as condições pessoais e 

econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com 

moderação e razoabilidade, atento o julgador à realidade da vida e às 

peculiaridades de cada caso, de forma a não haver enriquecimento 

indevido do ofendido, servindo ao mesmo tempo para desestimular o 

ofensor a repetir o ilícito. Levando-se em consideração esses parâmetros, 

afigura-se razoável a importância total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

quantia suficiente para compensar a violação sofrida pelo autor, quantia 

razoável e proporcional à extensão do dano, não importando, por outro 

lado, enriquecimento indevido do autor e servindo de sanção pedagógica 

ao ofensor. Por arremate, ressalte-se que de acordo com a jurisprudência 

dominante do Superior Tribunal de Justiça a fixação da indenização em 

patamar inferior ao pretendido não implica sucumbência recíproca. III. 

Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos na 

reclamação cível proposta por JANDERSON HENRIQUE DE MOURA em 

desfavor de LOJAS AMERICANAS S/A., para: (i) CONDENAR a reclamada 

ao pagamento de R$ 159,00 (cento e cinquenta e nove reais) a título de 

restituição, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC/IBGE a partir 

do desembolso (Súmula 43 do STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) 

a.m., a partir da citação e; (ii) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) a título de compensação por dano moral, sobre 

o qual incide correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento 

(Súmula 362 do STJ), e juros moratórios de 1% (um por cento) a.m., 

conforme norma do art. 405, do Código Civil, a contar da citação, por se 

tratar de ilícito decorrente de responsabilidade contratual (STJ - AgInt no 

AREsp 1264303/MS, Min. SÉRGIO KUKINA, DJ 07.06.2018). 

Consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Não 

efetuado o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados do 

trânsito em julgado desta sentença, em não havendo pagamento 

voluntário, o montante da condenação será acrescido de multa no 

percentual de 10% (dez por cento) na fase de cumprimento de sentença, 

nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 26 de outubro de 2018. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001853-79.2018.8.11.0045. REQUERENTE: HENRI PETER PEREIRA 

CARRIJO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. I.Relatório. 

Dispensando o relatório na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. 

Fundamentação. O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, não havendo necessidade de 

produzir prova em audiência. Afasto a preliminar de ausência de interesse 

processual arguida pela reclamada, uma vez que o direito de ação é 

garantia constitucional, sendo, por outro lado, direito público objetivo da 

parte e não há no ordenamento jurídico brasileiro a obrigatoriedade de 

esgotamento da via administrativa para o acesso ao Poder Judiciário. Além 

disso, verifica-se que a parte autora tentou resolver a situação na via 

administrativa, tanto que procurou o Procon. Da mesma forma, afasto a 

preliminar de ilegitimidade de parte, porquanto de acordo com as 

informações constante dos autos foi a requerida quem bloqueou o 

aparelho celular do reclamante. Além disso, tratando-se de fornecedor de 

produtos e serviços a responsabilidade é objetiva, na qual somente é 

afastada em casos excepcionais como, por exemplo, culpa de terceiro ou 

exclusiva do consumidor, o que não é o caso dos autos. No mérito, a 

pretensão é procedente. A requerida não nega que tenha bloqueado o IMEI 

de titularidade do autor, e sequer apresenta justificativa para tanto. Assim, 

como se observa, tenho que a reclamada agiu de forma negligente ao 

fornecer seus serviços de forma deficiente. Por outro lado, competia a 

requerida, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, 

produzir provas satisfatórias de fato impeditivo, extintivo ou modificativo 

do direito do autor, para afastar sua responsabilidade. Frise-se, que o 

caso dos autos se enquadra como relação de consumo. Assim, deve ser 

aplicado ao caso em análise o disposto no artigo 14 do Código de Defesa 

do Consumidor que trata da responsabilidade objetiva, ou seja, 

evidenciada a conduta e o nexo de causalidade, gera o dever de indenizar 

sendo descipienda a existência de culpa. A responsabilidade em questão, 

portanto, só poderia ser afastada se existissem nos autos provas firmes e 

contundentes no sentido de que a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro, o que não se vislumbrou na espécie. Não há dúvidas, portanto, 

da prestação defeituosa do serviço de telefonia, considerando, inclusive, 

serviço essencial. Com efeito, deve-se observar que a relação jurídica 

entre o autor e a requerida é regida pela legislação consumerista, 

microssistema de ordem pública e interesse social, com princípios e regras 

próprias, decorrente diretamente de cláusula pétrea da Constituição 

Federal, o que proporciona sua prevalência sobre outras normas 

infraconstitucionais eventualmente contrárias aos seus princípios e 

normas. A reclamada, por sua vez, deixou de apresentar nos autos 

qualquer documento hábil a afastar sua responsabilidade, já que os 

documentos juntados não comprovam que o bloqueio foi requerido pelo 
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autor. Tal fato poderia ser comprovado com a gravação da ligação do 

autor solicitando o bloqueio, o que não veio nos autos. Do mesmo modo, a 

reclamada não comprovou que o bloqueio se deu em razão de furto, 

fraude, perda ou ainda roubo. Assim, cabe à requerida provar o bom 

funcionamento da linha telefônica, bem como que o bloqueio foi solicitado 

pelo reclamante. Além disso, é possível constatar que o autor procurou o 

Procon para obter uma solução para o caso. Dessa forma, entendo que a 

requerida não se desincumbiu do ônus que lhe competia (art. 373, II, do 

CPC). De outro lado, não tendo a reclamada comprovado a legalidade do 

bloqueio realizado, impedindo o uso pelo autor não apenas da linha 

telefônica, mas também do aparelho, o que evidencia que o erro tenha 

causado constrangimento de ordem pessoal, restando caracterizado o 

dano moral capaz de gerar o dever de indenizar. Não restam dúvidas, 

portanto, quanto à conduta negligente da reclamada, não havendo 

qualquer participação do autor, gerando transtornos e aborrecimentos. 

Assim, não só o desgaste sofrido pelo reclamante para que o problema 

fosse resolvido, mas também o receio, a preocupação e os 

constrangimentos suportados pelo autor geraram transtornos que fugiram 

à órbita do tolerável. Quanto ao dano, cabe o julgador fixar com prudente 

arbítrio. Considerando as peculiaridades do caso, a situação pessoal da 

parte autora, a circunstância de descuido, consubstanciada, no mínimo, na 

negligência da reclamada, a indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), é hábil a compensar o dano suportado pela parte e serve para 

punir a desídia da reclamada, sem, contudo, importar em enriquecimento 

indevido da parte, atentando ainda para o caráter pedagógico e 

ressarcitório da medida. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão formulada na reclamação cível proposta por 

HENRI PETER PEREIRA CARRIJO em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL 

S/A., e CONDENO a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) a título de compensação por dano moral ao autor, sobre o qual 

incide correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento (Súmula 

362 do STJ), e juros moratórios de 1% (um por cento) a.m., conforme 

norma do art. 405, do Código Civil, a contar da citação, por se tratar de 

ilícito decorrente de responsabilidade contratual (STJ - AgInt no AREsp 

1264303/MS, Min. SÉRGIO KUKINA, DJ 07.06.2018). Consequentemente, 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Não efetuado o 

pagamento no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados do trânsito em 

julgado desta sentença, em não havendo pagamento voluntário, o 

montante da condenação será acrescido de multa no percentual de 10% 

(dez por cento) na fase de cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde – MT, 25 de outubro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de outubro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito
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Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome. A Reclamada 

por sua vez, aponta que o débito é devido e, ainda, que não há 

comprovação de aludidos danos morais. É a síntese do necessário, eis 

que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que 

o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do 

mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. DA PRELIMINAR A 

preliminar de indeferimento da inicial não merece prosperar, uma vez que 

em razão dos princípios norteadores dos juizados especiais, simplicidade 

e oralidade, conforme disposto no art. 14 e ss. da Lei 9.099/05. MÉRITO É 

incontroverso nos autos que autora fora negativada por suposto débito 

com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da presente ação é 

desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a possível 

responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora carreou 

junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o 

apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida limita-se a alegar a 

existência do débito motivo da inclusão do nome da autora nos cadastros 

de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer 

comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da 

prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos 

termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 

fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. No tocante ao valor 

da condenação por dano moral, é baseado no prudente arbítrio judicial. 

Não existe um critério matemático ou uma tabela para a recompensa do 

dano sofrido, mas a paga deve representar para a vítima uma satisfação, 

capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro lado, de 

significar para o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir 

reiteração de fatos como esse no futuro. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria Amália de Figueiredo 

Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do quantum da 

indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do dano moral, o 

juiz determina, por eqüidade, levando em conta as circunstâncias de cada 

caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão 

e não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência. A reparação 

pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. 

Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta 

ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa 

causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a 

soma de dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou 

ideais que repute convenientes, diminuindo assim, em parte, seu 

sofrimento.”[1] A dúplice natureza da indenização por danos morais vem 

ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri 

Filho, em seu Programa de Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho 

sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na 

reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas 

concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da 

vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que 

não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de 

conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual 

ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de 

saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e 

de qualquer maneira o desejo da vingança”. Destarte, considerando todas 

as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

3.000,00, se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status 

quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. 

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação 

efetivada em nome da autora, bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar a autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data 

(Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das 
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custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e 

posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de outubro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito
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Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face do encaminhamento do nome 

do requerente a órgão de restrição de crédito indevidamente. Devidamente 

citada, a reclamada apresentou contestação, aduzindo, primeiramente, 

que o presente feito deve ser extinto, ante a falta de interesse de agir da 

parte requerente. Alega ainda, que os valores cobrados são devidos, 

inexistindo, portanto, qualquer dano ou prejuízo capaz de ensejar o dever 

de indenizar. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Tratando-se de matéria que 

independe de dilação probatória em audiência, passo a proferir julgamento 

antecipado da lide. Preliminarmente, quanto à falta de interesse de agir, 

verifico que melhor sorte não assiste à requerida, eis que, afigura-se 

como legítima a pretensão lançada na presente demanda. E ainda, 

qualquer lesão ou ameaça de lesão não será afastada do poder judiciário, 

sendo a parte que invoca merecedora de um provimento jurisdicional, sob 

pena de macular o preceito constitucional que garante o direito de ação. 

Por derradeiro, destaco o entendimento do festejado Doutrinador Humberto 

Theodoro Júnior, em sua obra Curso de Direito Processual Civil, que no 

mesmo sentido dispõe: “A parte, frente ao Estado-juiz, dispõe de um poder 

jurídico, que consiste na faculdade de obter a tutela para os próprios 

direitos ou interesses, quando lesados ou ameaçados, ou para obter a 

definição das situações jurídicas controvertidas. É o direito de ação, de 

natureza o publica, por referir-se a uma atividade pública, oficial, do 

Estado.” (Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de 

Conhecimento, vol. I, 51ª edição, 2010, pag. 62) Quanto a procedência ou 

não do pedido, tenho que referida análise é feito no mérito da demanda, 

não podendo a parte valer-se de tais argumentos para afastar o 

provimento jurisdicional no caso em apreço. Uma vez rejeitada a preliminar 

suscitada, e por não haver arguição de demais preliminares, passo ao 

julgamento meritório. DO MÉRITO É incontroverso nos autos que autora 

fora negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, o ponto 

controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento fora 

indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão 

do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não 

trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, 

invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível dívida e 

deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas 

alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome da autora nos cadastros de 

restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela 

efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário 

natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Por derradeiro, 

tenho que a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para a 

Requerente é razoável de acordo com as lesão que se pretende 

combater, levando-se em consideração os fatos narrados na petição 

inicial, bem como considerando que apesar de serem posteriores há outra 

inscrição em nome da parte Requerente o que atenuam o abalo moral 

sofrido. Neste ponto destaca-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO 

NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. 

INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS 

NEGATIVAÇÕES. SÚMULA 385 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DEVER DE 

INDENIZAR CONFIGURADO. […] Outrossim, a existência de outros 

apontamentos negativos em nome do consumidor não tem o condão de 

afastar o direito à indenização por dano moral, repercutindo, tão somente, 

no quantum devido a esse título. […](TJRS, Apelação Cível Nº 

70061054078, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 30/07/2015 - 

grifo nosso) Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 1.500,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de indenização por 

DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros 

moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, 

do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Encaminho o 

projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e posterior 

homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 26 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito
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ELZA APARECIDA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))
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BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001193-85.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ELZA APARECIDA MACHADO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. I. Relatório. 

Dispenso o relatório em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. 

II. Fundamentação. O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, com fundamento no artigo 355, inciso II, do Código de Processo 

Civil, notadamente, porque satisfatoriamente comprovadas as 

circunstâncias fáticas que embasam o pedido, tornando indispensável a 

dilação probatória. Afasto a preliminar de ausência de condições da ação, 

por ausência de interesse processual por se tratar de questão de mérito. 

Além disso, a reclamada apresentou contestação de mérito o que 

demonstra resistência ao pedido da parte. Em relação à conexão das 
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ações, o pedido não deve ser acolhido porque o processo n. 

1001194-70.2018 já foi julgado e atualmente encontra-se na fase de 

cumprimento de sentença. No mérito, a reclamante alega desconhecer a 

origem da dívida de R$ 198,91 (cento e noventa e oito reais e noventa e 

um centavos), que resultou na inscrição do seu nome no cadastro de 

devedores. A requerida, por sua vez, defendeu a existência de relação 

jurídica entre as partes, consubstanciada na contratação do cartão de 

crédito de Bandeira Visa Fácil de n. 4096.0158.3012.1054, cuja inscrição 

no Serasa foi possível em razão da inadimplência do consumidor. A 

reclamada juntou nos autos os extratos contendo as movimentações 

realizadas no cartão de crédito que gerou a dívida objeto de discussão 

destes autos, sendo possível constatar a existência de compras 

realizadas no cartão, bem como é possível verificar a existência de 

pagamento de faturas anteriores. Com efeito, a existência de pagamentos 

de faturas anteriores aos débitos da cobrança objeto da inscrição do 

nome da autora no cadastro de inadimplentes, afasta por completo a 

possibilidade de fraude no caso em análise. Ademais, o endereço 

declinado na petição inicial pela reclamante é o mesmo endereço que 

conta nas faturas do cartão de crédito, o que reforça ainda mais a 

inexistência de fraude no caso em análise. Mesmo diante dessas provas 

nos autos, a reclamante limitou-se a defender que não contratou os 

serviços e reforçou o pedido de condenação da reclamada em danos 

morais. Contudo, cabia à reclamante apresentar provas de que não tenha 

sido ela a contratante do serviço, pois limitou-se a defender a inexistência 

de contratação desse serviço. Na espécie, não se aplica a inversão do 

ônus da prova. E, após a contestação, não vislumbro verossimilhança nas 

alegações da reclamante. Contratação não se demonstra apenas por meio 

de documento assinado. No mundo moderno há diversas formas de se 

contratar. Muitas avenças são realizadas por telefone, caixas eletrônicos 

ou pessoalmente. A contratação se aperfeiçoa quando ocorre a 

prestação de serviços seguida da contraprestação. Cartão de crédito é 

serviço de fácil contratação e qualquer pessoa poderia contratar, porém, 

no caso dos autos, os argumentos da autora não são convincentes. A 

existência de pagamentos de faturas do cartão de crédito, objeto das 

dívidas que ensejaram a inscrição do nome da autora no cadastro de 

inadimplentes é incompatível com a fraude, justamente porque o 

estelionatário contrata em nome de terceiro para não pagar. Assim, os 

fatos narrados pela reclamante não convencem. E nem se cogite de 

fraude porque os fatos são incompatíveis com a fraude. Por outro lado, a 

reclamante não comprovou o pagamento da dívida anotada no cadastro de 

inadimplentes, o que permite concluir que não houve cobrança indevida e 

que a reclamada atuou no exercício regular de direito ao inserir o nome da 

autora no rol de inadimplentes. Indenização por danos morais, portanto, 

não é merecida; tampouco ser declarado inexiste o débito. No caso em 

análise, houve pagamento de faturas em razão da utilização do cartão de 

crédito, sendo a cobrança devida e o apontamento no rol de inadimplentes 

regular. Ressalte-se, por oportuno, que a notificação prévia à inscrição da 

dívida não é de responsabilidade da reclamada, mas dos cadastros de 

inadimplentes (Súmula 359 do STJ). Sua falta, por si só, não dá direito ao 

recebimento de indenização por danos morais. Por fim, há que ser 

reconhecido à parte autora a condição de litigante de má-fé, pois ficou 

evidente que se utilizou do processo de maneira indevida, objetivando fim 

diverso daquele que se espera de uma tutela jurisdicional justa. Para tanto, 

inclusive, alterou a verdade dos fatos, questionando a existência da dívida 

e a inscrição do seu nome no cadastro de devedores, quando, na 

realidade, utilizou os serviços de cartão de crédito da Bandeira Visa Fácil 

de n. 4096.0158.3012.1054. Assim, verificada a litigância de má-fé, nos 

termos dos artigos 77, 80 e 81 do Código de Processo Civil, CONDENO a 

reclamante ao pagamento de multa (diante do dever de comportamento 

ético das partes), ao pagamento de multa equivalente a 2% do valor 

atribuído à causa, em favor da reclamada, tudo devidamente corrigido até 

o desembolso, consoante o disposto no artigo 81 do CPC. III. Dispositivo. 

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

reclamação cível proposta por ELZA APARECIDA MACHADO em desfavor 

de BANCO BRADESCO CARTÕES S/A., com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Consequentemente, CONDENO a 

reclamante ao pagamento de multa (diante do dever de comportamento 

ético das partes) equivalente a 2% do valor atribuído à causa, em favor da 

reclamada, tudo devidamente corrigido até o desembolso, consoante o 

disposto no artigo 81 do CPC. E assim, JULGO EXTINTO o processo com 

análise do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). A isenção de custas e honorários nesta fase 

processual, não significa isenção do pagamento da multa por litigância de 

má-fé aqui fixada. Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 26 de outubro de 

2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 26 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito
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SENTENÇA Requerente: ANGELO MACIEL DOS ANJOS NETO Requerido: 

BANCO BRADESCO S.A Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o 

caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, 

nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade 

de dilação probatória. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora 

propôs a presente ação, visando a declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso 

Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem 

sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor 

não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência 

de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter 

como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a 

natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. 

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o 

autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do 

aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao 

autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial, a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta contrato de prestação de serviços com assinatura muito 

semelhante à da parte Autora, acompanhado de cópia de seus 

documentos pessoais além de extrato de faturas e telas de seu sistema 

interno comprovando a relação jurídicas entre as partes e o débito litigado. 

Destaque-se que as provas aportadas são capazes de controverter as 

alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, 

portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, 

inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte 

Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e 

os documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Insta salientar que a comunicação da inscrição no cadastro 

de inadimplente é de responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro 

de proteção ao crédito conforme Súmula 359 do STJ: Cabe ao órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que restaure a 

higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável 

ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente impõe sanção 

aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário 

para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 
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penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as provas 

produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos 

para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda 

obter vantagem indevida com a condenação da demandada em danos 

morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por litigância 

de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: 

DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

valor da condenação, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. 

Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e 

posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de outubro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001191-18.2018.8.11.0045. REQUERENTE: NATIANO BARBOSA DE 

SOUSA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. I. 

Relatório. Dispenso o relatório em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. II. Fundamentação. O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, com fundamento no artigo 355, inciso II, do Código de 

Processo Civil, notadamente, porque satisfatoriamente comprovadas as 

circunstâncias fáticas que embasam o pedido, tornando indispensável a 

dilação probatória. Afasto a preliminar de ausência de condições da ação, 

por ausência de interesse processual por se tratar de questão de mérito. 

Além disso, a reclamada apresentou contestação de mérito o que 

demonstra resistência ao pedido da parte. Afasto, da mesma forma, a 

prescrição aventada. Isso porque, no caso dos autos, o prazo 

prescricional não inicia-se a partir da inscrição do débito no cadastro de 

inadimplentes, mas sim do conhecimento da inscrição. Ressalto, por outro 

lado, que, na hipótese dos autos, a prescrição é trienal, conforme 

determina o artigo 206, § 3º, inciso V, do Código Civil. Assim, tendo em 

vista que a ação foi distribuída em março de 2018, mesmo mês de que o 

autor teve conhecimento da inscrição do seu nome, não há falar em 

prescrição. Quanto ao pedido de conexão, entendo que o processo n. 

1001192-03.2018 deve ser extinto em razão da litispendência, nos termos 

do artigo 337, §1º, do Código de Processo Civil. No mérito, o reclamante 

alega desconhecer a origem da dívida de R$ 92,95 (noventa e dois reais e 

noventa e cinco centavos), que resultou na inscrição do seu nome no 

cadastro de devedores, no dia 20.01.2014. A requerida, por sua vez, 

defendeu a existência de relação jurídica entre as partes, 

consubstanciada na contratação do cartão de crédito de Bandeira Visa 

Nacional de n. 4551-8111-0978-4376, cuja inscrição no Serasa só foi 

possível em razão da inadimplência do consumidor, tendo a reclamada 

atuado no exercício regular de direito. A reclamada juntou nos autos os 

extratos contendo as movimentações realizadas no cartão de crédito que 

gerou a dívida objeto de discussão destes autos, sendo possível 

constatar a existência de compras realizadas no cartão, bem como é 

possível verificar a existência de pagamento de faturas anteriores. Com 

efeito, a existência de pagamentos de faturas anteriores aos débitos da 

cobrança objeto da inscrição do nome do autor no cadastro de 

inadimplentes, afasta por completo a possibilidade de fraude no caso em 

análise. Mesmo diante dessas provas nos autos, o reclamante limitou-se a 

defender que não contratou os serviços e reforçou o pedido de 

condenação da reclamada em danos morais. Contudo, cabia ao 

reclamante apresentar provas de que efetivamente não contratou o 

serviço, pois limitou-se a defender a inexistência de contratação ou 

autorização para contratação do serviço da parte requerida. Na espécie, 

não se aplica a inversão do ônus da prova. E, após a contestação, não 

vislumbro verossimilhança nas alegações da reclamante. Contratação de 

cartão de crédito não se demonstra apenas por meio de documento 

assinado. No mundo moderno há diversas formas de se contratar. Muitas 

avenças são realizadas por telefone, caixas eletrônicos ou pessoalmente. 

A contratação se aperfeiçoa quando ocorre a prestação de serviços 

seguida da contraprestação. Cartão de crédito é serviço de fácil 

contratação e qualquer pessoa poderia contratar, porém, no caso dos 

autos, os argumentos do autor não são convincentes. A existência de 

pagamentos de faturas do cartão de crédito, objeto das dívidas que 

ensejaram a inscrição do nome da parte autora no cadastro de 

inadimplentes é incompatível com a fraude, justamente porque o 

estelionatário contrata em nome de terceiro para não pagar. Dessa forma, 

os fatos narrados pela reclamante não convencem. E nem se cogite de 

fraude porque os fatos são incompatíveis com a fraude. Por outro lado, o 

reclamante não comprovou o pagamento da dívida anotada no cadastro de 

inadimplentes, o que permite concluir que não houve cobrança indevida e 

que a reclamada atuou no exercício regular de direito ao inserir o nome da 

autor no rol de inadimplentes. Indenização por danos morais, portanto, não 

é merecida; tampouco ser declarado inexiste o débito. No caso em análise, 

houve pagamento de faturas em razão da utilização do cartão de crédito, 

sendo a cobrança devida e o apontamento no rol de inadimplentes regular. 

Ressalte-se, por oportuno, que a notificação prévia à inscrição da dívida 

não é de responsabilidade da reclamada, mas dos cadastros de 

inadimplentes (Súmula 359 do STJ). Sua falta, por si só, não dá direito ao 

recebimento de indenização por danos morais. Por fim, há que ser 

reconhecido à parte autora a condição de litigante de má-fé, pois ficou 

evidente que se utilizou do processo de maneira indevida, objetivando fim 

diverso daquele que se espera de uma tutela jurisdicional justa. Para tanto, 

inclusive, alterou a verdade dos fatos, questionando a existência da dívida 

e a inscrição do seu nome no cadastro de devedores, quando, na 

realidade, utilizou os serviços de cartão de crédito da Bandeira Visa 

Nacional de n. 4551-8111-0978-4376. Assim, verificada a litigância de 

má-fé, nos termos dos artigos 77, 80 e 81 do Código de Processo Civil, 

CONDENO o reclamante ao pagamento de multa (diante do dever de 

comportamento ético das partes), ao pagamento de multa equivalente a 

2% do valor atribuído à causa, em favor da reclamada, tudo devidamente 

corrigido até o desembolso, consoante o disposto no artigo 81 do CPC. III. 

Dispositivo. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na reclamação cível proposta por NATIANO BARBOSA DE 
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SOUSA em desfavor de BANCO BRADESCO S/A., com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Consequentemente, 

CONDENO o reclamante ao pagamento de multa (diante do dever de 

comportamento ético das partes) equivalente a 2% do valor atribuído à 

causa, em favor da reclamada, tudo devidamente corrigido até o 

desembolso, consoante o disposto no artigo 81 do CPC. E assim, JULGO 

EXTINTO o processo com análise do mérito nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). A isenção de 

custas e honorários nesta fase processual, não significa isenção do 

pagamento da multa por litigância de má-fé aqui fixada. Submeto os autos 

ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde 

– MT, 26 de outubro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de outubro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001192-03.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NATIANO BARBOSA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001192-03.2018.8.11.0045. REQUERENTE: NATIANO BARBOSA DE 

SOUSA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos., Relatório 

dispensado na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por NATIANO BARBOSA DE SOUSA em 

desfavor de BANCO BRADESCO S/A. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, tenho que a extinção do feito sem resolução do 

mérito é medida que se impõe. No caso, dúvidas não há que a pretensão 

da parte autora se trata de reprodução de ação proposta anteriormente, 

qual seja, processo n. 1001191-18.2018.8.11.0045, e que, inclusive, já 

recebeu sentença de mérito. Com efeito, ressai dos autos a identidade dos 

elementos da ação: partes, pedido e causa de pedir, restando configurada 

de forma patente a figura jurídica da litispendência. Isso porque, a teor do 

que dispõe o art. 337, § 1º do Código de Processo Civil, “verifica-se a 

litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente 

ajuizada”. Aliás, estabelece o art. 485, inciso V, que ocorre a extinção do 

processo, sem resolução do mérito, quando o juiz acolher a alegação da 

perempção, litispendência ou da coisa julgada. Ademais, dispõe ainda o § 

3º do mencionado dispositivo legal (art. 485 do CPC), que o juiz conhecerá 

de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não proferida 

a sentença de mérito, da matéria constante dos nºs IV, V, VI e IX. Assim, 

uma vez demonstrado de forma evidente a ocorrência de litispendência, 

pois se verifica a identidade de partes, causa de pedir e pedido, outro 

caminho não há a não ser reconhecer de ofício, com a consequente 

extinção do feito sem resolução do mérito. Ante o exposto, reconheço a 

figura jurídica da litispendência entre os processos e, por consequência, 

julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos 

artigos 337, § 1º e 485, inciso V, e § 3º, do Código de Processo Civil. Com 

o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações 

necessárias. Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Lucas do Rio Verde – MT, 26 de outubro de 

2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 26 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001821-74.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA RUHMKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DA 

PRELIMINAR A preliminar de incompetência em razão do valor da causa 

não merece prosperar, uma vez que embora tenho sugerido a 

condenação em danos morais em 40 salários mínimos, a parte Autora 

atribuiu à causa o valor de R$ 37.480,00 (trinta e sete mil, quatrocentos e 

oitenta reais), ou seja, montante que não ultrapassa o valor de alçada 

deste juizado. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs 

a presente ação, visando a declaração de inexistência de relação jurídica 

entre as partes e indenização por danos morais, ao argumento de que, 

apesar de não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu 

nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso 

Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem 

sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor 

não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência 

de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter 

como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a 

natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. 

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o 

autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do 

aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao 

autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial, a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta a segunda via de faturas, histórico de pagamentos e telas do 

seu sistema interno com registros e informações, comprovando a relação 

jurídica existente entre as partes. Ademais, o endereço cadastrado no 

sistema da Ré e para o qual foram enviadas as faturas, é o mesmo 

descrito na inicial. Destaque-se que as provas aportadas são capazes de 

controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se, portanto, a Reclamada, de seu ônus probatório, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência 

de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para 

impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados pela Ré, contudo, 

manifestou-se de maneira genérica e desconexa, mantendo-se inalteradas 

as provas apresentadas pela defesa. Nesse sentido, Clito Fornaciari 

Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que 

restaure a higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia 

favorável ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do 

autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma 

consequência processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado 

como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente 

impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do 

Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a norma, 

podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos 

meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de 

processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as 

provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos 

fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando 

ainda obter vantagem indevida com a condenação da demandada em 

danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por 

litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão 

vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de 

débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir 

relação contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a 

inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência 
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da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se 

desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito 

? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

Por fim, com relação ao pedido contraposto aduzido pela Requerida, tenho 

que os valores restaram comprovados por meio das faturas 

apresentadas, merecendo acolhida. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos iniciais e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 

CPC. Por outro lado, JULGO PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, 

CONDENANDO a parte Autora ao pagamento de R$ 301,62 (trezentos e 

um reais e sessenta e dois centavos), com juros de 1% ao mês e 

correção monetária pelo INPC desde o vencimento da dívida. CONDENO a 

parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ no montante 2% sobre o valor da 

causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem 

como, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios 

que fixo R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. 

Submeto, para fins de homologação, o presente projeto de sentença, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Antonio Orli Macedo Melo Juiz 

Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de outubro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004604-10.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CENI DOS PASSOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA OAB - MT15413/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

ELIANE LUCHINA GONCALVES OAB - PR0066227A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N.º 1004604-10.2016.8.11.0045 REQUERENTE: CENI DOS 

PASSOS REQUERIDO (A): VIVO S/A. Vistos. Trata-se de RECLAMAÇÃO 

CÍVEL, tendo as partes acima qualificadas. Compulsando os autos (ID n° 

5824600 - p. 08), verifica-se que fora requerido pela parte ré, em sua 

peça de defesa, que a requerente apresente comprovante original da 

negativação, devidamente expedido pelo órgão de proteção ao crédito, ou 

seja, SPC/SERASA ou CDL local, alegando que alguns operadores não 

possuem autorização para a emissão de extratos de negativação, e que a 

seu ver, o comprovante apresentado pela parte requerida fora expedido 

por operador incompetente. Assim, pugna para que a autora apresente o 

documento original de negativação. Pois bem. Apura-se dos autos, que o 

documento de ID n° 4440406 – pp. 05/06 fora emitido pela CDL de Cuiabá, 

o que torna dispensável a apresentação de qualquer outro documento em 

substituição, para análise da demanda. Isso posto, indefiro tal pedido. Do 

mesmo modo indefiro a preliminar de ausência de interesse de agir, eis 

que inexiste obrigatoriedade de esgotamento da instância administrativa 

para que a parte possa acessar o Poder Judiciário, portanto a ausência de 

requerimento administrativo não implica em falta de interesse de agir, 

conforme assentado em jurisprudência itinerante sobre o tema. Defiro o 

pedido de inversão do ônus da prova, requerido pela parte autora, com 

fulcro no art. 6°, inciso VIII, do CDC, eis que a presente demanda versa 

sobre relação de consumo. Não havendo mais preliminares a serem 

analisadas, assim, declaro SANEADO o feito, remetendo-o à fase 

instrutória. Intimem-se as partes para que indiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando a pertinência e objetivo da sua realização, 

sob pena de preclusão. Prazo: 15 (quinze) dias. Cumpra-se, às 

providências necessárias. Lucas do Rio Verde, 18 de dezembro de 2017. 

Gisele Alves Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002271-85.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIBERTO ROJAS VALOES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1002271-85.2016.8.11.0045 Valor da causa: $4,637.57 ESPÉCIE: [BUSCA 

E APREENSÃO]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO ATIVO: Nome: 

AYMORE Endereço: RUA AMADOR BUENO, 474, SANTO AMARO, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04752-005 POLO PASSIVO: Nome: EDIBERTO ROJAS 

VALOES Endereço: FAZ SERRA AZUL, BR 163, ZONA RURAL, LUCAS 

DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO do autor 

para impugnar a contestação no prazo legal. LUCAS DO RIO VERDE, 26 de 

outubro de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a).

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003576-36.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NILSE BERTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION OAB - MT0016974A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1003576-36.2018.8.11.0045 Valor da causa: $2,932.71 ESPÉCIE: 

[CONVERSÃO]->PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22) POLO ATIVO: Nome: 

NILSE BERTE Endereço: Avenida Pernambuco, 383, E, Bairro Rio Verde, 

LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: Nome: 

INSS Endereço: Rua Paranapanema, s/n, Palmeiras, LUCAS DO RIO VERDE 

- MT - CEP: 78455-000 Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Endereço: AVENIDA DAS FIGUEIRAS, - DE 1341 A 1621 - LADO ÍMPAR, 

SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-292 Fica Vossa Senhoria 

devidamente INTIMADO(A), na qualidade de Advogado(a) do(a) 

Requerente, em razão da perícia determinada nos autos do processo 

acima indicado, a REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) 

AUTOR(A) COMPARECER no dia 30/01/2019 (quarta-feira), às 08h30 ou 

às 13h30, por ordem de chegada, na Avenida Mato Grosso 936-S, 

Alvorada, Lucas do Rio Verde, a fim de realizar perícia. LUCAS DO RIO 

VERDE, 26 de outubro de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004309-02.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FERNANDO TORBAY GORAYEB OAB - MT0007361A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO MARTELLI (REQUERIDO)

DARCY MARTELLI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO DE MATOS BORGES OAB - MT0011068A (ADVOGADO(A))

VINICIUS PULIDO GUADANHIN OAB - MT0011006A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SIDNEI FAGUNDES GUERRA (TESTEMUNHA)

ALCIONE NICOLETTI (TESTEMUNHA)

PEDRO DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GISELE ALVES SILVA 

PROCESSO n. 1004309-02.2018.8.11.0045 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: 

[Intimação / Notificação]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: 

Nome: VALDEMIR DE ARAUJO Endereço: RUA M, 233, QUADRA 06, 

JARDIM PAULA I, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78138-190 POLO 

PASSIVO: Nome: RODRIGO MARTELLI Endereço: MT 449 KM 120 A 

ESQUERDA, S/N, FAZENDA, ANA TERRA, TAPURAH - MT - CEP: 

78573-000 Nome: DARCY MARTELLI Endereço: AV. ROMULO ALLEVI, 

1493, CENTRO, TAPURAH - MT - CEP: 78573-000 Certifico e dou fé que, 

com o objetivo de encaminhar o mandado à central de mandados é 

necessário que a parte autora providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 60,00, a guia de recolhimento 

deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos. Bem 

como o envio das peças necessárias para a oitiva, tais como inicial, 

contestação e impugnação. LUCAS DO RIO VERDE, 26 de outubro de 

2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003908-03.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EXEQUENTE)

ANTARES EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE CASTRO CINTRA OAB - GO48624-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE DUTRA MACHADO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1003908-03.2018.8.11.0045 Valor da causa: $11,527.22 ESPÉCIE: 

[COMPRA E VENDA]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO 

ATIVO: Nome: SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA Endereço: 

RUA SETE DE SETEMBRO, SETOR CENTRAL, ANÁPOLIS - GO - CEP: 

75020-420 Nome: ANTARES EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA 

Endereço: AVENIDA JORGE GUIMARÃES DE ALMEIDA, SANTO ANDRÉ, 

ANÁPOLIS - GO - CEP: 75125-370 POLO PASSIVO: Nome: JOSUE DUTRA 

MACHADO Endereço: Avenida dos Eucaliptos, s/n, Qd.19 Lt.25, 

Residencial Jardim Amazonia II, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 

78455-000 Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o 

mandado à central de mandados é necessário que a parte autora 

providencie o pagamento da diligência do oficial de justiça que perfaz o 

valor de R$ 30,00, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após 

juntar comprovante nos autos. LUCAS DO RIO VERDE, 26 de outubro de 

2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 32200 Nr: 3945-96.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACI AVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELE INES ROOS - 

OAB:9384/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, em tramite entre as partes 

acima identificadas.

Em petição encartada à p. 55, o Parquet pugnou pela extinção do feito, 

tendo em vista a satisfação da obrigação.

Assim, tendo em vista o adimplemento integral da obrigação, DECLARO 

EXTINTO o processo, nos moldes do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

Custas eventuais, por conta da executada.

Transitada. em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de 

estilo.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 91631 Nr: 5517-14.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARYSSA THAIS ROCHA FAVERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCONI COMERCIO SERVIÇOS E 

REPRESENTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA SIMONE SCHLINDWEIN - 

OAB:16.668-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE CARDOSO DE SOUZA 

HIGA - OAB:OAB-MT 14500, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3520/O, 

ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - OAB:8948

 VISTO.

INICIALMENTE DETERMINO O CUMPRIMENTO DO ITEM 6.2.4.4, DA CNGC: 

“A secretaria deverá remeter ao Cartório Distribuidor, para anotação, os 

feitos que passarem à fase de cumprimento/execução de sentença.

Intime-se o devedor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor 

do débito, conforme cálculo, consignando que, caso não o efetue no 

prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% (dez) por 

cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação.

Certificado o não pagamento do devido no prazo assinalado, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para 

pagamento da dívida.

Transcorrido o prazo acima sem o devido pagamento, inicia-se o prazo de 

15 (quinze) dias, independente de penhora ou nova intimação, para que o 

devedor apresente nos próprios autos, sua impugnação, nos termos do 

artigo 525, do Estatuto Processual Civil.

Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor 

da causa.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 108857 Nr: 3294-20.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZETE OLIVEIRA MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE PILATTI - OAB:33.611, 

MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:15469A/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Inicialmente determino a remessa dos autos ao Distribuidor para anotação 

da fase de Cumprimento de Sentença. Procedendo a troca da capa dos 

autos.

INTIME-SE a Fazenda Pública na pessoa de seu representante judicial, por 

carga ou remessa dos autos, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, 

e nos próprios autos, impugnar a execução, bem como o cálculo que a 

instrui, na forma do artigo 535, do CPC.

Certificado o não oferecimento de impugnação, expeça-se Ofício 

Requisitório de Pequeno Valor (RPV) ou Precatório, conforme o caso, 

instruindo-o com os documentos necessários, encaminhando ao E. 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Intimem-se as partes. Cumpra-se, às providências necessárias.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 103856 Nr: 703-85.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS DONIZETE DESTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/13.970-A, LUIZ CARLOS VENTURINI - 

OAB:13839/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT

 INICIALMENTE DETERMINO O CUMPRIMENTO DO ITEM 6.2.4.4, DA CNGC: 

“A secretaria deverá remeter ao Cartório Distribuidor, para anotação, os 

feitos que passarem à fase de cumprimento/execução de sentença.

Intime-se o devedor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor 

do débito, conforme cálculo apresentado, consignando que, caso não o 

efetue no prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% 

(dez) por cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação.

Certificado o não pagamento do devido no prazo assinalado, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para 

pagamento da dívida.

Transcorrido o prazo acima sem o devido pagamento, inicia-se o prazo de 

15 (quinze) dias, independente de penhora ou nova intimação, para que o 

devedor apresente nos próprios autos, sua impugnação, nos termos do 

artigo 525, do Estatuto Processual Civil.

Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor 

da causa.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 106736 Nr: 2191-75.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEIÇÃO JOANA DE OLIVEIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Inicialmente determino a remessa dos autos ao Distribuidor para anotação 

da fase de Cumprimento de Sentença. Procedendo a troca da capa dos 

autos.

INTIME-SE a Fazenda Pública na pessoa de seu representante judicial, por 

carga ou remessa dos autos, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, 

e nos próprios autos, impugnar a execução, bem como o cálculo que a 

instrui, na forma do artigo 535, do CPC.

Certificado o não oferecimento de impugnação, expeça-se Ofício 

Requisitório de Pequeno Valor (RPV) ou Precatório, conforme o caso, 

instruindo-o com os documentos necessários, encaminhando ao E. 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Intimem-se as partes. Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 96928 Nr: 3481-62.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI ZUGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA N. B. SAVOLDI - 

OAB:9216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR, o(a) Advogado(a) do(a) 

Requerente, em razão da perícia determinada nos autos do processo 

acima indicado, a REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) 

AUTOR(A) COMPARECER, BEM COMO, SE EXISTENTES, OS ASSISTENTES 

TÉCNICOS NOMEADOS PELAS PARTES, no dia 28/11/2018 (quarta-feira), 

às 08h30 ou às 13h30, por ordem de chegada, na Avenida Mato Grosso 

936-S, Alvorada, Lucas do Rio Verde, a fim de realizar perícia designada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 133272 Nr: 7463-16.2016.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE MARIA HIRT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MAURICIO PORTO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIANNA KLAIME - 

OAB:OAB/PR 27.195

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS CHAVES PUDELL - 

OAB:70695

 VISTO.

Se presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se 

conforme deprecado servindo a presente de mandado.

Em caso negativo, oficie-se ao Juízo Deprecante informando a falta dos 

documentos necessários ao seu cumprimento solicitando o envio, com 

urgência.

Designo o dia 12 de março de 2019, às 17h00min, para oitiva de 

testemunha WHASHINGTON LIMA ROSA, conforme deprecado.

Comunique-se ao Juízo deprecante o recebimento desta, bem como 

informe a data da audiência solicitando as intimações necessárias, partes 

e respectivos advogados.

No mais, proceda a escrivania com o cadastro dos advogados das partes 

no sistema Apolo, para que recebam as notificações e intimações dos 

atos processuais.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 108328 Nr: 3005-87.2015.811.0045

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ PICOLO, CEILA DAUZACKER DA 

SILVA PICOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ANTONIO STUANI - 

OAB:OAB/MT 6116-B

 VISTOS, ETC.

Trata-se de IMPUNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA tendo as partes acima 

identificadas.

Verifica-se que houve a extinção do feito executivo, ante a satisfação 

integral do crédito (código: 94109, em apenso), bem como a homologação 

da renúncia à pretensão formulada nos Embargos à Execução n.º 

2216-88.2015, código: 106779.

 Desta feita, entendo que o presente feito perdeu objetivo de existir.

Posto isto, e diante perda do objeto e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO EXTINTO o processo, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do 

CPC.

Custas remanescentes, se houverem, pelo impugnante.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

de praxe.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 106779 Nr: 2216-88.2015.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LUIZ PICOLO, CEILA DAUZACKER DA SILVA 

PICOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ANTONIO STUANI - 

OAB:OAB/MT 6116-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9975-A/MT

 VISTOS, ETC.

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO, tendo as partes acima 

qualificadas.

As partes, conforme petição juntada às pp. 230/231, resolveram por fim 
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ao litígio amigavelmente, tendo os autores, renunciado ao direito que se 

funda a ação. Ao final, pugnaram pela homologação da renúncia e 

extinção da presente ação, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “c” do 

CPC.

Pois bem, verifica-se que a minuta juntada aos autos fora devidamente 

assinada pelos embargantes, acompanhados de seu advogado 

(procuração p. 25), bem como pelo embargado, sendo assim, a 

homologação é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos a renúncia à pretensão formulada pelos autores na presente ação 

e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “c”, do CPC, fazendo-o 

por sentença.

Custas remanescentes, se houverem pelos embargantes (art. 90, do 

CPC).

Honorários advocatícios na forma pactuada.

Transita em julgado, arquive-se com as cautelas de praxe.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 94109 Nr: 1105-06.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ PICOLO, CEILA DAUZACKER DA 

SILVA PICOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678, JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ANTONIO STUANI - 

OAB:OAB/MT 6116-B

 VISTOS, ETC.

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO em trâmite entre as partes acima 

identificadas.

Em petição encartada à p. 195, o exequente pugnou pela extinção do feito, 

dado à satisfação do crédito pela adjudicação (art. 904, inciso II, do CPC).

Requereu ainda, a liberação de eventuais penhoras/constrições 

ordenadas por este juízo, acaso existentes.

Pois bem. Tendo em vista a satisfação integral do crédito, diante da 

adjudicação do imóvel objeto da matrícula n.º 5.757 (p. 207-verso, 

conforme R-18/5.757), DECLARO EXTINTO o processo, nos moldes dos 

artigos 904, inciso II c/c 924, inciso II, ambos Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se existentes, por conta dos executados.

No mais, determino o levantamento de eventuais penhoras/constrições 

ordenadas por este juízo, conforme requerido.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de 

estilo.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 92320 Nr: 6184-97.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDA DIAS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO-MT, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:OAB/MT 5 746

 VISTOS.

Chamo o feito à ordem para tornar nulo o despacho que determinou a 

abertura da fase de cumprimento de sentença no presente feito, visto que, 

o executado (DETRAN/MT) é autarquia estadual, inserida, portanto, no 

conceito de Fazenda Pública, dessa forma o cumprimento de sentença 

reger-se-á nos termos do art. 535 e ss. do CPC.

Desta feita, INTIME-SE o DETRAN na pessoa de seu representante judicial, 

por carga ou remessa dos autos, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) 

dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, bem como o cálculo que 

a instrui, na forma do artigo 535, do CPC.

Certificado o não oferecimento de impugnação, expeça-se Ofício 

Requisitório de Pequeno Valor (RPV) ou Precatório, conforme o caso, 

instruindo-o com os documentos necessários, encaminhando ao E. 

Tribunal de Justiça do nosso estado.

Sem prejuízo, determino a remessa dos autos ao Distribuidor para 

anotação da fase de Cumprimento de Sentença. Procedendo a troca da 

capa dos autos.

Intimem-se as partes. Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 37576 Nr: 2613-26.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvana Polita ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MENDES - 

OAB:11341-A/MT

 Indefiro o pedido retro, visto que já se encontra encartado aos autos 

resultado da pesquisa realizada junto ao sistema INFOJUD (pp. 220/221), 

conforme já consignando à p. 227.

Ressalto ainda, que as pesquisas de bens de pessoa jurídica (DIPJ/PJ 

SIMPLES) pelo competente sistema (INFOJUD), só alcançam até o ano de 

2016, não estando o sistema alimentado com informações mais recentes, 

nessa modalidade.

Assim, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito para 

prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

Sem prejuízo, determino que as intimações e publicações em nome do 

banco exequente se façam conforme requerido à p. 229. Anote-se no 

sistema Apolo, capa dos autos e onde mais couber.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 92407 Nr: 6268-98.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODIRLEI VILLANI, JHONNY LARDINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deixei de proceder a constrição do veículo indicado pelo exequente à p. 

107, tendo em vista que o referido bem não é de propriedade do 

executado, conforme se vê do extrato RENAJUD (em anexo).

Citem-se os executados nos endereços obtidos através do SIEL (pp. 

92/93), conforme já determinado (p. 87-verso, 1º parágrafo).

Atente-se ainda a escrivania ao cumprimento integral da decisão retro pp. 

87/88, enviando os respectivos expedientes que se encontram na 

contracapa dos autos.

Com a juntada de resposta aos ofícios expedidos, intime-se o exequente 

para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 42250 Nr: 2558-41.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURINEIDE SARAIVA VALADARES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o exequente para se manifestar acerca das informações obtidas 

através do sistema Infojud em anexo. Prazo: 10 (dez) dias.

 Observe-se o contido no art. 183, § 1º, do CPC.

Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036829/10/2018 Página 438 de 998



 Cod. Proc.: 19779 Nr: 1078-04.2006.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS ANTONELLO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR MIQUELIN - 

OAB:4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o exequente para se manifestar acerca das informações obtidas 

através do sistema Infojud em anexo. Prazo: 10 (dez) dias.

 Observe-se o contido no art. 183, § 1º, do CPC.

Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 80988 Nr: 158-20.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO HUBNER RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Thailine Versari - 

OAB:21470/O, DANIEL MARZARI - OAB:15507, RAQUEL CASONATTO - 

OAB:MT/10.798

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visando evitar futura arguição de nulidade no tocante à citação realizada 

por edital, CITE-SE o executado Luciano Hubner Ribeiro, por mandado, no 

novo endereço indicado pelo exequente à p. 68, bem como no endereço 

constante do documento de p. 71.

Restando positiva a citação e certificado o decurso do prazo para 

pagamento, torne-me conclusos para apreciação do pedido retro.

Em caso negativo, da mesma forma à conclusão.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 87157 Nr: 965-06.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEDIMAR DE OLIVEIRA SILVÉRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT, FLÁVIO CALDEIRA BARRA - OAB:MT/13.465-A, 

HEITOR PEREIRA MARQUEZI - OAB:20225 B/MT, JOISIANE JESSICA 

OLIVEIRA PONTES MOTA - OAB:MT/22.903-O, LUCANS NOGUEIRA - 

OAB:16040/MT, VALTER LUCAS MARONEZI - OAB:17435/B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ciência ao exequente das informações obtidas através do sistema 

Renajud (em anexo), devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 120712 Nr: 935-63.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SARTORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIVINO FERREIRA SOARES & CIA LTDA, 

VALDIVINO FERREIRA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR J. RODRIGUES JUNIOR - 

OAB:7.044-B/MT, FABIA CAROLINA MORRETO RIZZATO RODRIGUES - 

OAB:MT/9.301

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ciência ao exequente das informações obtidas através dos sistemas 

InfoJud (em anexo), devendo se manifestar no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 93540 Nr: 667-77.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A-BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P A PANIFICADORA LTDA ME, VERA LUCIA 

BADIA ANDERLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREIA 

DA SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ciência ao exequente das informações obtidas através dos sistemas 

InfoJud, devendo se manifestar no prazo de 10 (dez) dias.

Face ao caráter sigiloso, arquivem-se as informações solicitadas pelo em 

pasta própria na Secretaria do Juízo, facultado o acesso tão-somente ao 

exequente e seu advogado.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 24515 Nr: 2371-72.2007.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTIMAQ MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUDOVICO SAUER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a inércia certificada nos autos (p. 45 a numerar), intime-se 

pessoalmente a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovam o regular prosseguimento do feito, sob pena de extinção (art. 

485, § 1º do CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 3622 Nr: 1058-57.1999.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDBL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVZ, JF, EC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB-MT 9975-A, VINICIUS BARNES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA RODRIGUES LEITE - 

OAB:6739/MA

 Posto isto, MANTENHO o bloqueio da quantia de R$ 2.081,59 (dois mil e 

oitenta e um reais e cinquenta e nove centavos), alvo de bloqueio 

realizado na conta corrente de titularidade do executado Jovani Frigeri, 

diante a ausência de impugnação específica, bem como com fulcro no art. 

833, inciso IV, do CPC, DETERMINO A LIBERAÇÃO da respectiva quantia 

proveniente do benefício previdenciário recebido pelo autor, qual seja: R$ 

1.113,00 (um mil cento e treze reais), a qual deverá ser restituída ao 

devedor.Certificado o trânsito em julgado da presente decisão, expeça-se 

alvará em favor do executado, no valor acima indicado, devendo a quantia 

remanescente ser liberada em favor do exequente.A liberação dos 

valores remanescentes na forma requerida à p. 320, fica condicionada à 

apresentação de nova procuração assinada pelo exequente, contendo 

além dos poderes para receber e dar quitação, a indicação da respectiva 

sociedade de advogados ZANON ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, em 

conformidade com disposto no art. 15, § 3º, da Lei n.º 8.906/94 (Estatuto 

da Advocacia e Ordem dos Advogados do Brasil).No mais, certifique-se a 

Sra. Gestora acerca da intimação do executado Edi Chini acerca da 

penhora realizada.Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 83157 Nr: 2631-76.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKÁCIA QUIRINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER MÁXIMO MOURA, NATALINO MANOEL 

DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VARDEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:11840/MT, HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B, SERGIO ALBERTO BOTEZINI - OAB:8189-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBANO DENICOLÓ - 
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OAB:MT/13.516-B, ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES - OAB:8843/MT, 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, JHONY NICACIO CLEMENTE - 

OAB:18294/MT

 Na sequência a MM.ª Juíza proferiu a seguinte sentença: I- Considerando 

os termos do acordo entabulado entre as partes, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos o presente acordo havido entre as 

partes e nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do CPC, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito. Sem custas em razão 

da gratuidade de justiça, bem como considerando os termos do art. 90,§ 

3º, do CPC. Honorários da forma pactuada. P.R.I.C. As partes desistiram 

do prazo recursal, assim, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se 

os autos, com as baixas e cautelas de praxe e estilo. Nada mais havendo 

a tratar, a MMª. Juíza determinou o encerramento do presente termo de 

audiência que, lido e achado conforme.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 22098 Nr: 16-89.2007.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSAELENE SILVEIRA MOLINARI, CRISTIANO SILVEIRA 

MOLINARI, PAULA RENATA SILVEIRA MOLINARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO VICENTE GIRARDI, GIANDRO DE 

MARCO GIRARDI, MAFRE VERACRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GAYA LEHN SCHNEIDER - 

OAB:MT/14.995-A, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - OAB:MT - 8194 -A, 

PAULO AUGUSTO MACHADO PEREIRA - OAB:MS/8.858

 VISTOS.

Inicialmente, certifique-se a Sra. Gestora a tempestividade da impugnação 

apresentada às pp. 364/367 (art. 525, do CPC).

Após, abra-se vistas ao exequente para manifestação. Prazo: 10 (dez) 

dias.

Desde já, nos termos do art. 525, § 6º, indefiro o pedido de efeito 

suspensivo à impugnação, eis que não vislumbro neste momento, 

fundamentos relevantes de que o prosseguimento da execução poderá 

causar dano de difícil ou de incerta reparação ao executado.

Ademais, o juízo não se encontra garantido, eis que a penhora on-line 

realizada (extrato de pp. 359/360), se monstra insuficiente frente o total da 

dívida.

Sem prejuízo, defiro os pedidos de p. 363. Expeça-se a escrivania o 

necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 40782 Nr: 1087-87.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL 

DNPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIZA INES DA ROSA - ME, MARIZA INES 

DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Procedi à penhora on-line do valor devido, conforme requerido, face o não 

cumprimento voluntário da obrigação.

No entanto, conforme se verifica do Detalhamento de Ordem Judicial 

(anexo), a solicitação de bloqueio foi efetuada, mas nenhum valor 

disponível foi encontrado nas contas bancárias em nome do (a) (s) 

devedor (a) (es).

Ciência ao exequente das informações obtidas através do sistema 

BACENJUD, devendo requerer o que entender de direito para 

prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 105563 Nr: 1572-48.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMDA, JSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO JESUS P. TORRANO - 

DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "[...] Da análise percuciente dos autos, verifico que o executado, embora 

citado e intimado, manteve-se inerte, não efetuando o pagamento da 

pensão alimentícia devida.Tal atitude não pode ser admitida, considerando 

o caráter substancial e alimentar da referida verba, imprescindível ao 

regular e sadio desenvolvimento da menor, já que, por si só, não possuem 

condições de arcar com sua própria subsistência.Eis o que diz a 

Jurisprudência a respeito do assunto, in verbis:“Em caso de inadimplência 

caracterizada, cabe a decretação da prisão do alimentante, nos termos do 

artigo 733, e parágrafos, do CPC, tratando-se de débito atual que mantém 

seu caráter alimentar” (SIC, TJSP, Ac. Unân. da 6ª Cam, de 28.11.96, no 

HC 34.029-4/0, rel. Des. Reis Kuntz; Adcoas, de 28.02.97, n.º 

8153055)”.Destarte, não vislumbrando alternativa, acolho o parecer 

ministerial retro e, consequentemente, DECRETO, pelo prazo de 30 (trinta) 

dias, a PRISÃO CIVIL do executado PEDRO ERISTEU DE ALMEIDA, já 

qualificado nos autos, revogável tão-somente após pagamento integral do 

valor da verba alimentar em atraso, conforme cálculo de p. 46 e verso, 

sem prejuízo das prestações que se vencerem no iter processual, veja o 

entendimento neste aspecto, verbis[...] Expeça-se o competente 

MANDADO DE PRISÃO, a ser cumprido por Carta Precatória, guardadas as 

cautelas de estilo.Consigne no referido mandado que se trata de PRISÃO 

CIVIL devendo a autoridade manter o executado em local separado 

daqueles em que se encontram os presos por prática de delitos, devendo 

zelar por sua integridade física. O executado deverá ser posto em 

liberdade tão-logo efetuado o pagamento da verba alimentar em atraso, se 

por outro motivo não estiver preso.O valor da verba alimentar em atraso 

consta no cálculo de p. 46. Encaminhe-se cópia anexa.Dê ciência ao 

Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se.Intimem-se. Expeça-se o 

necessário."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 24780 Nr: 2615-98.2007.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO NORTE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS VALDEMAR BUTTNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO PIACENTINI - 

OAB:7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252/MT

 VISTO.

Procedi à penhora on-line do valor devido, conforme requerido, face o não 

cumprimento voluntário da obrigação.

No entanto, conforme se verifica do Detalhamento de Ordem Judicial 

(anexo), a solicitação de bloqueio foi efetuada, mas nenhum valor 

disponível foi encontrado nas contas bancárias em nome do (a) (s) 

devedor (a) (es).

Ciência ao exequente das informações obtidas através do sistema 

BACENJUD, devendo requerer o que entender de direito para 

prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 20750 Nr: 2027-28.2006.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELSON FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE WILLIAM DE 

ANDRADE - OAB:10.295, FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, HEITOR PEREIRA MARQUEZI - OAB:20225 B/MT, 

JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES MOTA - OAB:MT/22.903-O, 

VALTER L. MARONEZI - OAB:17.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Procedi à penhora on-line do valor devido, conforme requerido, face o não 
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cumprimento voluntário da obrigação.

No entanto, conforme se verifica do Detalhamento de Ordem Judicial 

(anexo), a solicitação de bloqueio foi efetuada, mas nenhum valor 

disponível foi encontrado nas contas bancárias em nome do (a) (s) 

devedor (a) (es).

Ciência ao exequente das informações obtidas através do sistema 

BACENJUD, devendo requerer o que entender de direito para 

prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 86786 Nr: 584-95.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI GOULARTE JUNIOR - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, HEITOR PEREIRA MARQUEZI - OAB:20225 B/MT, 

JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES MOTA - OAB:MT/22.903-O, 

LUCANS NOGUEIRA - OAB:16040/MT, Valter Lucas Maronezi - 

OAB:17435-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Procedi à penhora on-line do valor devido, conforme requerido, face o não 

cumprimento voluntário da obrigação.

No entanto, conforme se verifica do Detalhamento de Ordem Judicial 

(anexo), a solicitação de bloqueio foi efetuada, mas nenhum valor 

disponível foi encontrado nas contas bancárias em nome do (a) (s) 

devedor (a) (es).

Ciência ao exequente das informações obtidas através do sistema 

BACENJUD, devendo requerer o que entender de direito para 

prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 98378 Nr: 4677-67.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIVANIA BERTACO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA VANESSA PUZISKI 

ROSSAROLA - OAB:MT/16.914

 VISTO.

Procedi à penhora on-line do valor devido, conforme requerido, face o não 

cumprimento voluntário da obrigação.

No entanto, conforme se verifica do Detalhamento de Ordem Judicial 

(anexo), a solicitação de bloqueio foi efetuada, mas nenhum valor 

disponível foi encontrado nas contas bancárias em nome do (a) (s) 

devedor (a) (es).

Ciência ao exequente das informações obtidas através do sistema 

BACENJUD, devendo requerer o que entender de direito para 

prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 101158 Nr: 6753-64.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUELINA DRESSEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Procedi à penhora on-line do valor devido, conforme requerido, face o não 

cumprimento voluntário da obrigação.

No entanto, conforme se verifica do Detalhamento de Ordem Judicial 

(anexo), a solicitação de bloqueio foi efetuada, mas nenhum valor 

disponível foi encontrado nas contas bancárias em nome do (a) (s) 

devedor (a) (es).

Ciência ao exequente das informações obtidas através do sistema 

BACENJUD, devendo requerer o que entender de direito para 

prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 1121 Nr: 175-47.1998.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS, ADELAR COMIRAN, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N.G.ARTMANN & CIA LTDA, NERI GUILHERME 

ARTMANN, JOAO ROMEU DILLY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, EDUARDO FONSECA VILLELA - OAB:9973/MT, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT - 4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:MT - 4.427

 VISTOS.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, em trâmite entre as partes 

acima identificadas.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte exequente manifestou-se à 

p. 380, requerendo a liberação do valor bloqueado via Bacenjud (pp. 

364/365), a expedição de ofício à ANAC, determinando a suspensão de 

voos da aeronave penhorada, bem como a avaliação dos veículos 

penhorados (pp. 362/363).

Pois bem. Defiro o pedido de levantamento de valores, tendo em vista que 

o executado João Romeu Dilly embora intimado (p. 374) da decisão de pp. 

362/373, não se manifestou quando ao bloqueio realizado, conforme 

certidão de p. 381.

No mais, para a realização de avaliação dos veículos, necessário que seja 

informado ao Juízo onde tais bens estão localizados.

 Isso posto, determino:

I – Expeça-se alvará de levantamento do valor bloqueado às pp. 364/365, 

em nome do exequente Adelar Comiran, atentando-se aos dados 

bancários indicados à p. 380;

II – Expeça-se mandado de avaliação da aeronave penhorada, no 

endereço indicado pelo exequente à p. 380-verso;

III – Intime-se o executado João Romeu Dilly, para que no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste acerca do pedido de suspensão da execução 

de voos da aeronave (p. 337) penhorada, formulado pelo exequente 

Adelar Comiran à p. 380 do feito, bem como indique o local onde se 

encontram os veículos penhorados (pp. 372/373);

IV- Intimem-se as partes para que se manifestem sobre o ofício de p. 377, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se. Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 32774 Nr: 2491-47.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO CAPITANIO BETELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:MT/7.032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para impugnar a exceção de 

pré-executividade, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 95151 Nr: 2025-77.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERTON ZIMMER SOERENSEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 
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OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação ajuizado por 

EVERTON ZIMMER SOERENSE em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO.Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios ao requerido, este no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), contudo suspendo a exigibilidade de tal verba, em razão da 

gratuidade de justiça deferida (p. 1067), nos termos do art. 98, §3°, do 

CPC.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 95151 Nr: 2025-77.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERTON ZIMMER SOERENSEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 DELIBERAÇÕES

Na sequência a MM.ª Juíza deliberou nos seguintes termos: I – Homologo a 

desistência da testemunha Clotilde Zimmer, conforme solicitado pelo 

requerente. II - Defiro o prazo de 15 (quinze) dias para a juntada de 

substabelecimento, conforme solicitado pela parte requerente. III– Vistas a 

procuradoria do Estado de Mato Grosso, para suas alegações finais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, em seguida concluso para a sentença. IV – 

Saem os presentes intimados. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Nada 

mais havendo a tratar, determino o encerramento do presente termo de 

audiência que, lido e achado conforme, vai por todos os presentes 

assinado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 100871 Nr: 6565-71.2014.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU DOS SANTOS FRANCO, NERI GELLER, 

JUDITE MARIA PICCINI GELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:15687-A/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central 

de mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 18416 Nr: 2816-61.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO SILVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE HERNANDEZ MARQUES - 

OAB:48104/RS, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:4.482/MT, RENAN 

NADAF GUSMÃO - OAB:16.284/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para manifestar-se do 

ofício de pp. 231/232, no prazo legal, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 34069 Nr: 3785-37.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA-BASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO MIGUEL FUMAGALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON SALLES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 21.382, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:13.412-A

 Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL ajuizada 

pelo BANCO DA AMAZÔNIA S/A contra ARNALDO MIGUEL FUMAGALLI.

O Executado aviou pedido as pp. 128/137, alegando a impenhorabilidade 

do imóvel rural, objeto da matricula n. 1758, do CRI de Lucas do Rio Verde, 

denominado de Flor da Mata, com área de 343,60 hectares, aduzindo ser 

pequena propriedade rural, com pouco mais de três módulos fiscais. 

Postula ainda o reconhecimento do excesso de execução, considerando 

que o imóvel está avaliado em R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) e a 

divida é no valor de apenas R$ 439.640,68 (quatrocentos e trinta e nove 

mil, seiscentos e quarenta reais e sessenta e oito centavos), assim requer 

que a penhora recaia somente sobre 15 hectares.

Instado a se manifestar o exequente alegou em preliminar a 

intempestividade do pleito, inépcia da inicial, ausência de valor dado a 

causa, inadequação da via eleita e no mérito a improcedência do pedido 

pp. 144/149. Juntou documentos de pp. 151/155.

Em petição de pp. 166/167 o exequente informa ter perdido a posse do 

imóvel no ano de 2008, conforme acordão do Tribunal de Justiça juntado 

as pp. 169/176.

 O credor em petição de pp. 192, requer a juntada da nova matricula do 

imóvel aberta na comarca de Tapurah, sob o número 5.779, com a 

averbação da penhora (pp. 192/verso a 193/verso) e, em petição de pp. 

194/195 postula que seja expedida carta precatória a comarca de 

Tapurah, com o objetivo de vistoria, constatação e avaliação do imóvel 

denominado Fazenda Serra Dourada, Gleba Flor da Mata, determinando ao 

executado que acompanhe e ou forneça veículo próprio, indicando com 

clareza a localização do imóvel.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatados. Fundamento e decido.

Inicialmente convém destacar que sendo a impenhorabilidade de imóvel 

matéria de ordem pública, não requer, para sua argüição, nenhuma forma 

especial, podendo, inclusive, ser levantada em qualquer fase processual, 

grau de jurisdição, e até mesmo de ofício pelo Magistrado, não estando 

sujeito à preclusão assim rejeito a preliminar levantada pelo Banco credor 

de intempestividade do requerimento, inépcia da inicial e inadequação da 

via eleita.

Pretendem os executados a desconstituição da penhora realizada sobre 

imóvel de sua propriedade nos presentes autos.

Inobstante entenda pela não incidência da preclusão, verifica-se que o 

citado imóvel rural foi oferecido espontaneamente pelo executado, como 

garantia da dívida, em hipoteca cedular de 1ª grau, sem concorrência, por 

divida oriunda da Cédula n. 159-05-0044-7, objeto de execução nestes 

autos, conforme se vê da averbação na matricula do imóvel, Av-01/1.758 

de p. 60 do CRI de Lucas do Rio Verde, e nova matricula aberta no CRI de 

Tapurah n. 5779 (p. 192/verso),

 Entendo, que o imóvel hipotecado objeto de garantia cedular de 

financiamento perde por ato espontâneo de seu proprietário, com a 

obrigação assumida, a condição de bem de família, conforme prescreve o 

art. 3º, V, da Lei 8.009/90.

Trata de exceção a impenhorabilidade do bem de família, senão vejamos:

“ Art. 3º - A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de 

execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, 

salvo se movido:

 (....)

V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia 

real pelo casal ou pela entidade familiar;”

Nesse sentido, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL. HIPOTECA. BEM DE FAMÍLIA. Se foi dado em garantia do débito sub 

judice, o imóvel perde a condição de bem de família, ainda que nele resida 

o devedor. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 256085 / SP, 3ª. 

Tª., Rel. Ministro ARI PARGENDLER, DJ 05.08.2002 p. 327, RJADCOAS vol. 

38 p. 45).

Também, no mesmo sentido se posiciona o Tribunal de Justiça do Estado 

do Rio Grande do Sul:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA 

DOS BENS CONSTRITOS. Execução de cédula rural pignoratícia e 

hipotecária. Bens penhorados que foram dados em hipoteca pelos 

executados ao Banco do Brasil S.A. Agravados que abriram mão do 
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privilégio legal insculpido nos arts. 1° da Lei n° 8.009/90 e 649, inc. VIII, do 

CPC. Inoponível, por conseguinte, a exceção de impenhorabilidade no 

processo de execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como 

garantia real pelo casal ou entidade familiar, nos termos do art. 3°, inc. V, 

da Lei n° 8.009/90. Agravo provido em decisão monocrática. (Agravo de 

Instrumento Nº 70026504241, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 07/11/2008).

Além do que, ao que parece, a entidade familiar não está explorando a 

pequena propriedade rural, para o sustento da família, já que alegam ter 

perdido a posse desde o ano de 2008.

A proteção à pequena propriedade rural, assim definida em lei, assim o é, 

desde que trabalhada pela família, será considerada impenhorável, 

consoante a exegese do art. 5º, XXVI, da Constituição Federal.

Portanto indefiro o pedido formulado as pp. 128/137, referente a 

impenhorabilidade do imóvel rural, objeto da matricula n. 1758, do CRI de 

Lucas do Rio Verde, com área de 343,60 hectare, atual matricula aberta 

no CRI de Tapurah de n. 5779 (p. 192/verso).

 Quanto a alegação de que o executado perdeu a posse do imóvel, tal 

circunstância não impede a penhora e expropriação do bem, eis que o 

executado possui a propriedade do imóvel no registro imobiliário, de modo 

que indefiro mais este pedido.

No que diz respeito ao excesso de execução, “ad cautelam”, tal 

requerimento de redução de penhora, somente será apreciado após a 

vistoria e avaliação do imóvel.

Posto, isto:

Defiro o pedido de p. 195, dos itens “a” ao “b”. Cumpra-se conforme 

requerido.

Deverá o executado indicar a correta localização do imóvel, sob pena de 

litigância de má-fé.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 91676 Nr: 5557-93.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO LUIZ DE COSTA, ROQUE DE 

COSTA, LOURDES DE COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA RAQUEL BELCULFINE 

SILVEIRA - OAB:160.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça, negativa, de fl.98. 

No prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 40450 Nr: 755-23.2011.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÉSSICA ALINE DE CARVALHO, MARCIA MARIA DE 

AMORIM SALGADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT, 

IOLANDA APARECIDA RUFINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANETHO BARRETO ARAUJO - 

OAB:14.183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MARZARI - 

OAB:MT/15507, Danusa Serena Oneda - OAB:13124-B/MT, FLÁVIO 

CALDEIRA BARRA - OAB:MT/13.465-A

 Infrutífera a tentativa de localização de novo endereço da testemunha 

Heloisa Helena, através dos sistemas informatizados, conforme extratos 

anexos.

 Sem prejuízo, reitere-se o ofício à ENERGISA, requisitando as 

informações necessárias, no prazo de 10 (dez) dias.

Com a juntada de resposta com a indicação de novo endereço da 

testemunha, torne-me os autos conclusos para designação de audiência.

Em caso negativo, abra-se vistas ao Ministério Público.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 106249 Nr: 1951-86.2015.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO CESAR RAMOS JACINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ FIGUEREDO DA SILVA - 

OAB:21214/O

 Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, JULGO PROCEDENTE 

os termos da petição inicial, para o fim de consolidar o domínio e a posse 

plena e exclusiva do bem apreendido em benefício da parte Autora, seja 

01 (um) Corolla GLI, Toyota, Chassi 9BRBL42E1D4742317, Ano/Modelo 

2012/2013, Placa KPA9744, Cor Preta. Extingo o processo com resolução 

do mérito nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC.Custas pelo requerido 

e honorários que arbitro em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, 

conforme art. 85, § 2º do CPC.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 42676 Nr: 2985-38.2011.811.0045

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PORTO SEGUROS COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOTAL FLEET S/A, AGROFEL AGRO 

COMERCIAL LTDA, ALISSON AYRES RODRIGUES BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRIS - OAB:, LUCIMAR 

CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8506-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Martins Sonehara - 

OAB:MG/138250, CAMILA CEOLIN LIMA - OAB:MG/152.308, Edivani 

Pereira da Silva - OAB:OAB/MT 10235, LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT, MARCOS AUGUSTO LEONARDO RIBEIRO - 

OAB:MG/88.304, MÁRIO EDUARDO HOFF DA SILVA - OAB:MT/6.179-B, 

TALITA NATALIA MATEUS RIBEIRO - OAB:MG/179.290

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para manifestação da 

carta precatória devolvida de pp. 496/502.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 111326 Nr: 4585-55.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANO DOS SANTOS FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT-14992/A

 Por todo o exposto e explanado, casso a liminar deferida (p. 22), e, 

JULGO IMPROCEDENTE a AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARIANO 

DOS SANTOS FREITAS em face do BANCO ITAUCARD S/A, com fulcro no 

art. 487, I, do CPC.Condeno a autora ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.Contudo, suspendo a 

exigibilidade do pagamento pelo prazo de 05 (cinco) anos, vez que a parte 

é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3º do CPC).Consigno que o 

credor, neste período, poderá exigir o cumprimento da obrigação se 

demonstrar que a situação de insuficiência de recursos da parte deixou 

de existir. Findo tal prazo, a obrigação se extinguirá.Por fim, reconheço a 

litigância de má-fé da parte consumidora (art. 80, inciso II, do CPC), tendo 

em vista a contratação comprovada pela parte Requerida, e, imponho a 

multa de 6% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 81 do 

CPC.Oficie-se ao SPC/SERASA, para que proceda com o restabelecimento 

da restrição em nome do autor, referente ao contrato n° 

001233419530000, no valor de R$ 206,00 (duzentos e seis reais).Após o 

trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais e, em nada sendo 

requerido no prazo legal, arquive-se o presente feito, dando-se às 

devidas comunicações, anotações e baixas de praxe.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 27518 Nr: 1621-36.2008.811.0045
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 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A, BANCO FORD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR SCARIOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT, RAFAELA GRANDE PEREIRA - OAB:18058 

A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS VALDIR DE 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT 17.911

 Posto isto(>>>>>>>>_correção monetária pelo INPC devida a partir da data 

do ajuizamento da ação; Leia-se: Posto isto, JULGO IMPROCEDENTE a 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, de consequência determino a 

restituição do caminhão ao requerido, ou no caso de sua impossibilidade, o 

correspondente em dinheiro, devendo neste caso ser observado, para 

ressarcimento do valor do bem, por ocasião do cumprimento da sentença, 

a Tabela FIPE. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a RECONVENÇÃO 

interposta, para condenar o autor/reconvindo a pagar ao 

requerido/reconvinte, a titulo lucros cessantes o valor da média do piso 

salarial da categoria “E” de motorista, na quantia de R$ 1.847,56 (um mil 

oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e seis centavos) por mês, 

a ser pago desde a data do desapossamento do caminhão, ou seja, da 

data de 25 de maio de 2016 (auto de busca, apreensão e depósito de p. 

115), até a data da presente sentença, com juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento de 

cada parcela; bem como ao pagamento de R$ 3.000.00 (três mil reais) a 

título de danos morais, com juros de 1% (um por cento) ao mês, devidos a 

partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data do ajuizamento da ação; Determino a 

intimação da parte autora/reconvida desta decisão, que modificou 

parcialmente o dispositivo da sentença, para que complete ou altere as 

razões do recurso de apelação interposto as pp. 510/524, nos exatos 

limites da modificação, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme norma 

emanada do art. 1024, §4º, do CPC. Determino o desentranhamento do 

documento estranho à lide juntado a p. 525. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 18653 Nr: 128-92.2006.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMENTEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT, 

MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO DE SOUZA - OAB:16711

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANDARC DA ROSA 

DANTAS - OAB:MT/8.140-B, LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:MT/14.561-B

 VISTOS.

Procedi à penhora on-line do valor devido, conforme requerido, face o não 

cumprimento voluntário da obrigação.

No entanto, conforme se verifica do Detalhamento de Ordem Judicial 

(anexo), a solicitação de bloqueio foi efetuada, mas nenhum valor 

disponível foi encontrado nas contas bancárias em nome do (a) (s) 

devedor (a) (es).

Consigno que os pedidos constantes dos itens “b” e “e” de p. 327 foram 

analisados nos autos em apenso (código: 19800), onde foram anexados 

os respectivos extratos (INFOJUD e RENAJUD).

Atente-se a Sra. Gestora ao cumprimento integral do despacho de p. 333, 

expedindo o necessário para inclusão do nome do executado no rol de 

inadimplentes (art. 782, § 3º do CPC).

Ciência ao exequente das informações obtidas através dos sistemas 

informatizados, devendo requerer o que entender de direito para 

prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 35932 Nr: 948-72.2010.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WERNER HAROLDO KOTRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESDRAS SIRIO VILA REAL - 

OAB:8364/MT, LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - OAB:17536/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495-A

 impulsiono os autos com a finalidade de intimar os advogados das partes, 

e se existentes, os assistentes técnicos da perícia marcada para o dia 

16/11/2018, às 08h00min no endereço profissional do expert nomeado, na 

Rua Campo Erê, 387-E, Pioneiro, Lucas do Rio Verde.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 25293 Nr: 3136-43.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROMEU TREVISOL, RENATO TREVISOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10752-B, 

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA - OAB:OAB/MT 20.645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 VISTOS.

Defiro a penhora on-line solicitada pelo exequente, via sistema Bacenjud, 

face o não cumprimento voluntário da execução.

Como se verifica do Detalhamento de Ordem Judicial (anexo) a penhora 

on-line foi efetuada parcialmente, com a transferência do valor para conta 

de depósitos judiciais do Tribunal de Justiça.

Destaco que a transferência imediata dos valores para conta judicial se 

impõe como necessária para evitar a perda de rendimentos e para 

assegurar, conforme o caso, a restituição integral dos valores ao 

executado ou a satisfação do crédito ao exequente com a devida 

correção monetária e juros.

 O artigo 5º, do Provimento 04/2007-CGJ, dispõe que:

 Art. 5º Considera-se efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio 

de dinheiro em depósito ou aplicação financeira em nome do executado, 

valendo como termo dela o protocolo emitido pelo Sistema BacenJud, que 

será juntado aos autos, procedendo-se, em seguida, a intimação do 

executado (...).

Assim, intime-se o executado, através de seu advogado, via DJE, ou, na 

falta deste, seu representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou 

pelo correio (art. 854, § 2.º, do CPC), para tomar conhecimento da 

constrição e, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar 

MANIFESTAÇÃO, comprovando a caracterização das matérias do art. 854, 

§ 3º, do CPC, sob pena de preclusão.

Apresentada manifestação no quinquídio epigrafado, quanto às matérias 

do art. 854, § 3.º, do CPC, diga o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, 

após voltem os autos conclusos para deliberação, na forma do art. 854, § 

4.º, do CPC.

Eventual necessidade de liberação dos valores ao executado será 

cumprida com a devida agilidade por meio de alvará eletrônico 

automatizado.

Procedi ainda, restrição dos veículos encontrados em nome dos 

executados, através do sistema RENAJUD (em anexo). Intimem-se os 

executados, no mesmo prazo assinalado acima, sobre as restrições 

inseridas.

Ciência ao exequente das constrições realizadas, devendo delas se 

manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 114891 Nr: 6617-33.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLDAIR ARI SEGALIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, HEITOR PEREIRA MARQUEZI - OAB:20225 B/MT, 

JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES MOTA - OAB:MT/22.903-O, 

Lucans Nogueira - OAB:16040, LUCANS NOGUEIRA - OAB:16040/MT, 

VALTER LUCAS MARONEZI - OAB:17435/B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o (a) (s) executado (a) (s), na pessoa de seu advogado, via 
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DJE, ou, na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, por 

mandado ou pelo correio (art. 854, § 2.º, do NCPC), para tomar 

conhecimento da constrição, devendo no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar MANIFESTAÇÃO, comprovando a caracterização das matérias 

do art. 854, § 3º, do NCPC, sob pena de preclusão.Registre-se, por 

oportuno, que o (a) (s) executado (a) (s) poderão oferecer EMBARGOS, 

no prazo de 30 (trinta) dias (art. 16, inciso III, da Lei 

6.830/80).Apresentada manifestação no quinquídio epigrafado, quanto às 

matérias do art. 854, § 3.º, do CPC, diga o exequente, no prazo de 05 

(cinco) dias, após voltem os autos conclusos para deliberação, na forma 

do art. 854, § 4.º, do CPC.Não sendo embargada a execução, tampouco, 

apresentada impugnação quanto à constrição realizada, manifeste-se a 

exequente, requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) 

dias.Consigno que, eventual necessidade de liberação dos valores ao (s) 

executado (a) (s) será cumprida com a devida agilidade por meio de alvará 

eletrônico automatizado.Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 87886 Nr: 1734-14.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUGO ROBERTO GROKSKREUTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 .Como se verifica do Detalhamento de Ordem Judicial (anexo) a penhora 

on-line foi cumprida com a transferência da quantia para conta de 

depósitos judiciais do Tribunal de Justiça.Intime-se o executado, através 

de seu advogado, via DJE, ou, na falta deste, seu representante legal, ou 

pessoalmente, por mandado ou pelo correio (art. 854, § 2.º, do CPC), para 

tomar conhecimento da constrição e, querendo, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar MANIFESTAÇÃO, comprovando a caracterização das 

matérias do art. 854, § 3º, do CPC, sob pena de preclusão.Apresentada 

manifestação no quinquídio epigrafado, quanto às matérias do art. 854, § 

3.º, do CPC, diga o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, após voltem 

os autos conclusos para deliberação, na forma do art. 854, § 4.º, do 

CPC.Dando prosseguimento ao feito, intime-se a parte devedora, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito apurado em 

liquidação de sentença (pp. 481/482, conforme cálculo atualizado de p. 

479, acrescido de custas, consignando que, caso não o efetue no prazo 

assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% (dez) por cento e 

honorários advocatícios (CPC, art. 523, § 1º), os quais já foram fixados (p. 

402).Certificado o não pagamento do devido no prazo assinalado, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto 

bastem para pagamento da dívida (CPC, art. 523, § 3º).Transcorrido o 

prazo acima sem o devido pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias, independente de penhora ou nova intimação, para que o devedor 

apresente nos próprios autos, sua impugnação, nos termos do artigo 525, 

do Estatuto Processual Civil.Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 41782 Nr: 2091-62.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMISSÃO DE FORMATURA DO CURSO DE DIREITO 

2010

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAULIA ALVES GOMES, WILSON ROBERTO 

DA COSTA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, TATIANA MARIANI BARAZETTI - OAB:OAB/MT 21074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO PINTO DA 

SILVA - OAB:11.526/MS

 VISTO.

Foi requerida a penhora on-line do valor devido, em face do não 

cumprimento voluntário da obrigação.

Como se verifica do Detalhamento de Ordem Judicial (anexo), a solicitação 

de bloqueio foi efetuada, contudo, foram encontradas quantias 

consideradas irrisórias frente ao total da dívida executada, de modo que 

promovi o desbloqueio do valor, com fundamento no art. 836, do CPC.

Procedi ainda, via sistema RENAJUD, a consulta de bens móveis 

registrados em nome dos executados, contudo, não foram encontrados 

veículos (extrato em anexo).

 Indefiro o pedido de buscas junto ao CRI de Campo Grande/MS, tendo em 

vista que tal diligência é de interesse da credora, podendo facilmente ser 

requisitada por esta, não sendo, portanto, incumbência do juízo.

 Intime-se o exequente das informações obtidas através dos sistemas 

informatizados, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento da execução, no prazo de 10 (dez) dias,

Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 83955 Nr: 3465-79.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS -IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOAMI ARMAZENS GERAIS LTDA, JOÃO 

LEANDRO LUCAS NETTO, EMERSON LEANDRO LUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Foi requerida a penhora on-line do valor devido, em face do não 

cumprimento voluntário da obrigação.

Como se verifica do Detalhamento de Ordem Judicial (anexo), a solicitação 

de bloqueio foi efetuada, contudo, foram encontradas quantias 

consideradas irrisórias frente ao total da dívida executada, de modo que 

promovi o desbloqueio do valor, com fundamento no art. 836, do CPC.

Assim, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito para 

o prosseguimento da execução, no prazo de 10 (dez) dias,

Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 86879 Nr: 681-95.2013.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.L.A.A. OURO VERDE DE MATO GROSSO-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDAINA DE SOUZA NETO RIBEIRO, 

JANDAINA DE SOUZA NETO RIBEIRO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do que determina o art. 72, inciso II, do CPC, NOMEIO 

CURADOR ESPECIAL ao réu revel citado por edital (p. 80), o Dr. Sérgio 

Alberto Botezini do Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade La Salle, quem 

se dará vista dos autos pelo prazo legal, para os fins de direito.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 19800 Nr: 1118-83.2006.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMENTEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT, 

ITAMAR DE CAMARGO V. JUNIOR - OAB:13.224/MT, MARIA CECILIA 

PRANDINE MOLEIRO DE SOUZA - OAB:16711

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANDARC DA ROSA 

DANTAS - OAB:MT/8.140-B, LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:MT/14.561-B

 Assim, intime-se o executado, através de seu advogado, via DJE, ou, na 

falta deste, seu representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou 

pelo correio (art. 854, § 2.º, do CPC), para tomar conhecimento da 

constrição e, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar 

MANIFESTAÇÃO, comprovando a caracterização das matérias do art. 854, 
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§ 3º, do CPC, sob pena de preclusão.Apresentada manifestação no 

quinquídio epigrafado, quanto às matérias do art. 854, § 3.º, do CPC, diga o 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, após voltem os autos conclusos 

para deliberação, na forma do art. 854, § 4.º, do CPC.Eventual 

necessidade de liberação dos valores ao executado será cumprida com a 

devida agilidade por meio de alvará eletrônico automatizado.Procedi ainda, 

pesquisa de bens do executado através do sistema RENAJUD e INFOJUD, 

bem como endereço, conforme requerido.Face ao caráter sigiloso, 

arquivem-se as informações solicitadas pelo Sistema Infojud (DIRF) em 

pasta própria na Secretaria do Juízo, facultado o acesso tão-somente ao 

exequente e seu advogado.Ciência ao exequente da constrição realizada, 

bem com das informações obtidas através dos sistemas informatizados, 

devendo delas se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.Em tempo, 

atente-se a Sra. Gestora ao cumprimento integral do despacho de p. 151, 

expedindo o necessário para inclusão do nome do executado no rol de 

inadimplentes (art. 782, § 3º do CPC).Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004289-11.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMAR MANTHEY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1004289-11.2018.8.11.0045 VISTOS. Trata-se de AÇÃO 

DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA/MISTA COM 

TUTELA DE URGÊNCIA proposta por WALDEMAR MANTHEY em desfavor 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. É cediço que a 

presente ação demanda celeridade processual, eis que, se pretende 

adquirir beneficio previdenciário (aposentadoria especial e/ou 

aposentadoria por tempo de contribuição com reconhecimento de período 

de labor rural). Pois bem. Necessário se faz que os documentos 

apresentados indicando o início de prova material, quanto ao tempo como 

segurado especial, sejam corroborados por depoimento de testemunhas. 

No entanto, a lei impõe obrigatoriamente a designação de audiência 

conciliatória, para que o Requerido possa oferecer a contestação, e 

requerer as provas necessárias. Não obstante, caso o Requerido 

apresente contestação nos autos, antes da audiência designada, 

consignando nela a impossibilidade de conciliação, por certo restará 

prejudicado o referido ato, oportunidade em que será aproveitada a data 

para realização da audiência de instrução e julgamento, dispensando 

desde já nova intimação. Ante o exposto, designo o dia 27 de março de 

2019, às 17h00min, para realização de audiência de conciliação, instrução 

e julgamento. Proceda a escrivania o agendamento do ato no sistema PJE. 

Cite-se o réu na forma requerida para, querendo, contestar a ação, nos 

termos do art. 336 e seguintes do CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, III c/c art. 

231, II e art. 183, todos do CPC). Cientifique-se o requerido que, não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos 

articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte Autora (art. 98, § 3º do CPC). 

Intime-se a parte Autora. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT, 23 de outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 112107 Nr: 3679-06.2016.811.0021

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco BMC S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Beckmann Pedroso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:OAB/MT 

11.340-A, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

autora, para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos a guia de 

recolhimento de diligência referente aos comprovantes de pagamento já 

apresentados por vossa senhoria.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 84243 Nr: 3082-76.2012.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACSdO, LSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WdMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Restando a diligência anteriormente infrutífera (“BacenJud), OFICIE-SE 

a Caixa Econômica Federal para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

proceda-se a transferência de numerário no limite do cálculo exato à fl. 75, 

que eventualmente o executado possa ter em seus registros bancários, 

inclusive em conta vinculada ao FGTS/PIS.

2 – Após, INTIME-SE o credor, para que se manifeste, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, indicando concretamente 

bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento do feito.

3 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

4 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31914 Nr: 914-72.2010.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euclasio Garrutti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:OAB/MT 9.180/O, Tiago Thoma 

Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o andamento 

do feito tendo em vista o desarquivamento dos autos, conforme solicitado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 84870 Nr: 3708-95.2012.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abilio Cardoso dos Santos, Donalda de Sousa Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio 

Araguaia - CISMA, Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Paulo Figueiredo Reis 

- OAB:22362-A, MARCIA ANDREIA BRUNK DE BITTENCOURT - 

OAB:16043, Samuell da Silva Ribeiro - OAB:OAB/MT 15689-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:12124/MT, Fernando César Leopoldino - OAB:OAB/MT 

14.291-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio 

de seus patronos constituídos nos autos, para que, no PRAZO 

SUCESSIVO DE 15 (QUINZE) DIAS para cada parte, iniciado pela parte 

requerente, apresentem suas razões finais escritas, nos termos do item 3 
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do R. Despacho de fl. 397 dos autos. Observação: findo o prazo de 15 

(quinze) dias previsto para o requerente, automaticamente iniciar-se-á a 

contagem do prazo da parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 85192 Nr: 4032-85.2012.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACdOP, AdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Samuell da Silva Ribeiro - 

OAB:OAB/MT 15689-A

 1 – Restando a diligência anteriormente infrutífera (“BacenJud), OFICIE-SE 

a Caixa Econômica Federal para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

proceda-se a transferência de numerário no limite do cálculo exato à fl. 

112, que eventualmente o executado possa ter em seus registros 

bancários, inclusive em conta vinculada ao FGTS/PIS.

2 – Após, INTIME-SE o credor, para que se manifeste, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, indicando concretamente 

bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento do feito.

3 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

4 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 80309 Nr: 3330-76.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandro Pissini e Marquesini - Sociedade de Advogados, 

Celson Jesus Gonçalves Faleiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simone de Assis Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celson Jesus Gonçalves 

Faleiro - OAB:OAB/MT 5048, Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Takatsuka - 

OAB:43.638 SP

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu patrono constituído, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se requerendo o que entender de direito em termos de 

prosseguimento, tendo em vista a transferência de valores retro efetivada 

no feito, sob pena de arquivamento do feito em caso de inércia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 102259 Nr: 3615-30.2015.811.0021

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julia Silva Detoni, Virginia Azevedo Silva Detoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56918/PR

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

retorno dos autos à 1ª Instância, para que, caso queiram, manifestem-se 

com o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31920 Nr: 920-79.2010.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euclasio Garrutti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:OAB/MT 9.180/O, Tiago Thoma 

Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:11.065-A/MT, Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:211.648-SP

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o andamento 

do feito tendo em vista o desarquivamento dos autos, conforme solicitado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 108238 Nr: 1433-37.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAdAeX-SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DNXP-M, DNX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11876-A/MT, Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Analisando detidamente o feito, percebe-se que todas as diligências 

úteis no sentido de localizar bens aptos a adimplir o crédito já foram 

realizadas e, mesmo depois de repetida a busca via sistema INFOJUD, 

nada foi localizado (consulta anexa).

2. Nesse sentido, entendo que não pode o credor reiterar eternamente os 

mesmos pedidos que já foram realizados, em que pese o credor ter direito 

a efetividade de seu crédito é certo que uma justiça que despende seu 

tempo com diligências infrutíferas não cumpre seu fim social e compromete 

a razoável duração de todos os demais processos.

Ademais, prevê o art. 921, III, do NCPC, que em caso de não localização de 

bens passíveis de penhora, deverá ser determinada a suspensão da 

execução, podendo, a qualquer tempo, ser desarquivado. Vejamos:

Art. 921. Suspende-se a execução:

[...]

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

[...]

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 

1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o 

executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o 

arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se 

a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

Assim, na hipótese, a melhor alternativa é o arquivamento do processo 

sem prazo determinado, de modo que o credor possa promover o 

desarquivamento quando encontrar meios aptos de efetivar seu crédito.

 3. Diante disso, com base no art. 921 do NCPC, DETERMINO o 

arquivamento do feito, sem baixas na distribuição, devendo o processo 

permanecer no arquivo provisório até que o credor encontre eventuais 

bens do devedor ou até que se implemente a prescrição intercorrente do 

feito.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 100369 Nr: 2440-98.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdEdÁBL-C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGdMJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Coletti Guimarães 

Rosa - OAB:OAB/SP 137.127, Luciana Almeida Ribeiro - 

OAB:7228-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu advogado constituído, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifeste-se nos autos requerendo o que entender de direito em 

termos de prosseguimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 84856 Nr: 3693-29.2012.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geni Candida Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 
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Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 DECISÃO

1 – DEFERE-SE o pedido formulado pelo exequente à fl. 63. Desta feita, 

PROCEDA-SE a penhora e avaliação do imóvel mencionado na ata notarial 

às fls. 47/54, devendo o Sr. Oficial de Justiça se atentar para o disposto 

no art. 838 CPC.

 2 – Após, INTIMEM-SE a executada através da Defensoria Pública e 

eventual credor hipotecário (art. 799, I do CPC) para que, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestem sobre a penhora (art. 841 do CPC) e a avaliação 

(art. 872, §2º do CPC).

 É incumbência de a exequente promover a averbação em eventual 

matrícula imobiliária, nos termos do art. 799, inciso IX do CPC.

 3 – Na sequência, INTIME-SE o exequente para manifestar o que entender 

de direito, devendo indicar a forma que pretende expropriar o bem a ser 

penhorado, observando-se as modalidades estabelecidas nos artigos 876 

e 879 do CPC.

4 – Em seguida, venham os autos CONCLUSOS.

 5 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 36314 Nr: 915-23.2011.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lorena Hulda Kohn

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Germano Jose Kohn - 

OAB:23270/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – INTIME-SE a devedora na pessoa de seu representante judicial 

mediante remessa dos autos em carga para, no prazo de 30 (trinta) dias, e 

nos próprios autos, impugnar a execução complementar de sentença, ex 

vi do artigo 535 do CPC .

2 – Transcorrido o prazo acima sem requerimentos ou havendo 

concordância expressa do INSS, certifique-se e EXPEÇA-SE precatório ou 

RPV, observando-se as formalidades legais e encaminhando-se ao 

Tribunal Regional Federal.

3 – Apresentada impugnação pela autarquia ré, INTIME-SE a parte credora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste, caso queira, a respeito 

da defesa oposta pela parte executada.

 4 – Após, REMETAM-SE os autos conclusos.

 5 – CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 89870 Nr: 4168-48.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlei Fernandes Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu patrono constituído, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se requerendo o que entender de direito em termos de 

prosseguimento, tendo em vista a transferência de valores retro efetivada 

no feito, sob pena de arquivamento do feito em caso de inércia

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 3348 Nr: 724-61.2000.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Água Boa - M T, Vanderlei Martins de 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. Jannani Construções e Comércio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luccas Rorigues Gomes - 

OAB:, Procurador do Municipio de Água Boa/MT - OAB:, Vanderlei 

Martins de Oliveira Junior - OAB:OAB/MT 13989-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio Roberto Dias 

Casagrande - OAB:55427/PR

 1 – Apesar do requerimento do exequente, este Juízo não vislumbra a 

existência de planilha de cálculo do débito, conforme exigência do art. 524 

do Código de Processo Civil. Sendo assim, INDEFERE-SE o pedido de fl. 

1.625.

2 – INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente a planilha atualizada do débito, sob pena de extinção do 

procedimento.

 3 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 109198 Nr: 1976-40.2016.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Coletti Guimarães 

Rosa - OAB:OAB/SP 137.127, Luciana Almeida Ribeiro - 

OAB:7228-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a intimação do advogado da parte 

Requerente/Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o 

pagamento das diligências do Oficial de Justiça referentes ao(s) 

mandado(s) de penhora, avaliação e remoção expedido(s) nos autos, 

devendo ser colacionado ao feito, comprovante/recibo e a guia do 

pagamento. Fica advertido o Sr. Advogado que o pagamento das 

diligências deverá ser efetuado obrigatoriamente através da Central de 

Pagamento de Diligências - CPD, disponível no site do TJMT, conforme 

Provimento 07/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça. Obs.: no caso de 

impossibilidade de pagamento das diligências pelo referido Sistema, em 

virtude de não cadastramento do endereço de cumprimento no Sistema, 

deverá o Sr. Advogado solicitar o cadastramento do mesmo à Central de 

Mandados desta Comarca, no mesmo prazo, informando a localização 

exata do endereço de cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 99214 Nr: 1804-35.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caramuru Alimentos S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Ervino Webber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Diniz Lopes - 

OAB:10867/MT, Greice Kelly Varela Silveira - OAB:14436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emílio Nage Haddad 

Coutinho - OAB:OAB/MS 10337, Thanya Alves Martins - 

OAB:OAB/GO 14996-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu advogado habilitado, para que se manifeste(m) 

requerendo o que entender(em) de direito, no prazo de 10 (dez) dias, 

tendo em vista a certidão (o,s) do (a,s) Oficiala de Justiça que se 

encontra(m) juntado(a, s) às fls. 69 dos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 105507 Nr: 5473-96.2015.811.0021

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdivino Dias de Oliveira, Luiz Cesar Vaz de Melo, 

Gabriel Jose Benedito de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Argeu Rodrigues Neves, Luzia Celedonia de 

Miranda, Derotides Soares Ribeiro, Crima Ribeiro Marinho, Libra 

Participações Societárias Ltda, Francisco Sales de Almeida, Maria José 

Pereira de Novaes, Antonio Antero de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizabeth Macedo Silva - 

OAB:6.912/MT, João jacques da Costa - OAB:7.318/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A citação por edital tem lugar quando a parte a ser citada não for 
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encontrada, devendo ter sido esgotados todos os meios razoáveis de sua 

localização, haja vista que essa modalidade de comunicação do 

executado acerca de determinada demanda é medida extrema e que só 

deve ser utilizada quando tentada todas as formas e meios de encontrá-lo 

pessoalmente a fim de viabilizar o exercício da defesa.

 1 – Não há falar em esgotamento de diligências visando à localização da 

parte devedora, razão pela qual este Juízo INDEFERE o pedido de fl. 227.

 2 – INTIME-SE o exequente para que diligencie no sentido de promover a 

citação pessoal do executado, devendo isto acontecer no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de arquivamento do processo.

 Sobreleva registrar que o entendimento deste Juízo em relação a tais 

pleitos é no sentido de deferir apenas quando houver demonstração pela 

parte interessada de que foram realizadas buscas possíveis de forma 

razoável e, mesmo assim a informação pretendida não foi alcançada.

 Deve, inclusive, referida parte demonstrar suas diligências em busca das 

informações – que são de seu único e exclusivo interesse – como por 

exemplo, buscas em cartórios extrajudiciais, cadastros de lojistas, 

sistemas informatizados, entre outras formas disponíveis.

3 – CUMPRA-SE. INTIME-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 112263 Nr: 3786-50.2016.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Du Pont do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marques Martins Cabral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Leonardo Parente de 

Avila - OAB:5367/MT, Paulo Rogerio de Oliveira - OAB:7074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassio Bruno Barroso - 

OAB:OAB/GO 21.342

 1 – DETERMINO a redistribuição desta missiva para a 1ª Vara desta 

Comarca para a análise do pedido do terceiro interessado quanto à 

realização de penhora no rosto destes autos, nos termos da Resolução 

TJ-MT/TP n. 02 de 08/03/2018 expedida pelo Presidente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que dispôs sobre a 

modificação da competência desta 2ª Vara da Comarca de Água Boa/MT 

quanto ao cumprimento das cartas precatórias cíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 88605 Nr: 3009-70.2013.811.0021

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Cleide Aparecida Tatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovane Barbosa Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 - Diante do trânsito em julgado à fl. 314 não havendo requerimento das 

partes (fl. 238), ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias. 2 - CUMPRA-SE

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 93338 Nr: 2627-43.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelita Leticia Moreno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Novo Mundo Móveis e Utilidades

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Diniz Lopes - 

OAB:10867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielly Selke Da Luz - 

OAB:22.277/MT,  Nelson Wil ians Fratoni  Rodr igues - 

OAB:11.065-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio 

de seus patronos constituídos, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestem-se requerendo o que entender de direito em termos de 

prosseguimento, tendo em vista a transferência de valores retro efetivada 

no feito, sob pena de arquivamento do feito em caso de inércia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 103479 Nr: 4451-03.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Osimar de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telecomunicações de São Paulo S. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Filinto Corrêa da Costa 

Júnior - OAB:11264 MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu patrono constituído, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se requerendo o que entender de direito em termos de 

prosseguimento, tendo em vista a transferência de valores retro efetivada 

no feito, sob pena de arquivamento do feito em caso de inércia.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 122509 Nr: 3752-41.2017.811.0021

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlei Martins de 

Oliveira Junior - OAB:OAB/MT 13989-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

por meio de seu advogado constituído, acerca da audiência designada nos 

autos, conforme Despacho de fl. 103, bem como para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente o rol de testemunhas que pretende inquirir, sob 

pena de preclusão. DADOS DA AUDIÊNCIA: a audiência será de instrução 

e julgamento, e ocorrerá no dia 12/03/2019, às 09h30min (MT), na sala de 

audiências da 2ª Vara, no prédio do Fórum local.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 108156 Nr: 1386-63.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrex do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Marcelo Zanelato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Lopes Alves - 

OAB:8953, Gisele Giovana Machuca - OAB:30544/GO, Luiz Vinicius 

Silva Machado - OAB:OAB/GO 32.075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX ADAMCZIK - 

OAB:28721/PR

 1 – Considerando o decurso natural do prazo solicitado pelo advogado do 

requerente (fl. 396), ABRA-SE vista dos autos ao demandante para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste o que entender de direito, sob 

pena de arquivamento do processo.

 2 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 106174 Nr: 346-46.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Adriana Pezzini Zancanaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tim Celular S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Zancanaro - 

OAB:OAB/MT 8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16846, Rubens Gaspar Serra - OAB:119.859/SP

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu patrono constituído, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se requerendo o que entender de direito em termos de 

prosseguimento, tendo em vista a transferência de valores retro efetivada 

no feito, sob pena de arquivamento do feito em caso de inércia.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1035154 Nr: 5089-31.2018.811.0021

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 
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Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAdM, JdSX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ÁGUA BOA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

AUTOS N.º 5089-31.2018.811.0021 – Código: 1035154.

ESPÉCIE: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: Ademir Araújo de Morais e Juliana de Souza Xavier

CITANDO(A, S): Requerido(a): Juliana de Souza Xavier Filiação: , 

brasileiro(a), , Endereço: Lugar Incerto e Não Sabido, Cidade: Água 

Boa-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 20/09/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 954,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: Trata-se a presente ação de medidas de proteção à 

criança e ao adolescente, onde, realizados alguns atos, e o esgotamento 

dos meios para efetivação da localização da executada, pelo MM Juiz de 

Direito foi deferida sua citação via edital.

DESPACHO: “[...]DEFIRO, ainda, o pedido de citação da requerida JULIANA 

DE SOUZA XAVIAR via edital, que deverá ser publicado pelo prazo de 20 

(vinte) dias, nos termos do art. 257, inciso III do Código de Processo Civil. / 

Esgotado o prazo acima, CERTIFIQUE-SE. / Após, com fundamento no art. 

72, II e parágrafo único do NCPC, NOMEIO, desde logo, como curador 

especial do réu a Defensoria Pública desta Comarca, que deverá ser 

intimada pessoalmente da nomeação, devendo ser encaminhado os autos 

para tal fim. / Por fim, CERTIFIQUE-SE acerca do decurso de prazo para 

apresentação de contestação pelo requerido. / Cumpra-se, expedindo o 

necessário.”.

 Eu, Wender da Silva Bresolin, Servidor do PJMT, digitei.

 Água Boa - MT, 25 de outubro de 2018.

Odilo Genovai

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 122089 Nr: 3513-37.2017.811.0021

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NM, OS, MMRdC, ILP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielly Selke da Luz - 

OAB:22277/O, Jose Renato de Moraes - OAB:OAB/MT 13330-A, 

Pedro Henrique Ribeiro de Carvalho - OAB:20700-O

 A seguir foi proferida a seguinte decisão:

1. Diante da necessidade de angariar maiores elementos nos autos, este 

Juízo DETERMINA a realização de estudo psicossocial no ambiente familiar 

da requerida e seu meio de convívio.

 EXPEÇA-SE carta precatória para a Comarca de Cuiabá/MT para o 

endereço da requerida visando à realização de estudo psicossocial, 

solicitando-se os bons préstimos do Juízo e da equipe multidisciplinar, 

consignando-se o prazo de 30 (trinta) dias para o cumprimento.

 2. Além disso, este Juízo DETERMINA a realização de estudo psicossocial 

com o requerido Nairton Muller em seu endereço e seu meio de convívio.

 EXPEÇA-SE notificação ao Município de Água Boa/MT a fim de que, no 

prazo de 10 (dez) dias, indique em seus quadros psicólogo e assistente 

social de modo a realizar o exame.

 CONSIGNE-SE que o referido laudo deverá ser entregue no prazo de 30 

(trinta) dias.

 3. Em relação ao requerimento do advogado da genitora, este Juízo 

POSTERGA a análise do pedido após a realização dos estudos 

psicossociais.

4. Com a juntada dos referidos exames, REMETAM-SE os autos conclusos 

para análise do pedido do advogado, bem como para a realização de 

audiência instrutória visando inquirir as testemunhas do requerido Nairton 

Muller.

 5. CUMPRA-SE.

Publicada em audiência, saem os presentes devidamente intimados.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo, após lido e achado, vai devidamente 

assinado por mim e pelos presentes.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001532-19.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FRANCYEL PIMENTEL (AUTOR(A))

F. F. PIMENTEL - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLANI SANDRA DA CONCEICAO MENDES OAB - MT24153/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOTAL ALIMENTOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001532-19.2018.8.11.0021 DESPACHO 1 – No que tange ao 

pedido de gratuidade de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], 

INTIME-SE a parte autora (DJE) para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

demonstre os pressupostos para a concessão do benefício, sob pena de 

indeferimento do pedido. 2 – Após, venham os autos CONCLUSOS para as 

devidas deliberações. 3 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 25 de outubro de 

2018. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito [1]§ 

2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos 

elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos.

Comarca de Alto Araguaia

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 092/2018-DF

O Doutor PIERRO DE FARIA MENDES, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Alto Araguaia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO que o servidor Igor Cavalcante de Souza, matrícula 

13494 , designado Gestor Judiciário da Secretaria da 2ª vara, está de 

folga compensatória nesta data (25/10/18),

 RESOLVE:

DESIGNAR CASSIANO DE MOURA FELL, matrícula n. 32608, Técnico 

Judiciário PTJ, para exercer a função de Gestor Judiciário Substituto da 

Secretaria da 2ª vara n esta data, ou seja, dia 25/10/2018.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Alto Araguaia-MT, 25 de outubro de 2018

Pierro de Faria Mendes

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000395-05.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

SAMILA OLIVEIRA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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GLAUCIENE CORREIA DOS SANTOS OAB - MT25199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA SOARES PIRES (REQUERIDO)

 

Autos nº 1000395-05.2018 Vistos. Verifica-se na inicial que a parte 

Requerente pleiteia os benefícios da justiça gratuita. A assistência 

judiciária gratuita remonta suas origens no século XX, quando o texto 

constitucional de 1939, em seu art. 72, fez menção dessa proteção, 

exigindo "rendimento ou vencimento que percebe e os encargos pessoais 

ou de família", acompanhado de atestado de pobreza, expedido pelo 

serviço de assistência social (art. 74). Foi, entretanto, o art. 2º, § 1º, da 

Lei 5.478/68 que criou a "simples afirmativa", concluindo o texto do art. 4º 

da Lei 1.060/50, finalizado pela atual redação da Lei n. 7.510/86. A Lei n. 

1060/50, conhecida como lei de assistência judiciária gratuita, prevê: “Art. 

4º. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante 

simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em 

condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, 

sem prejuízo próprio ou de sua família”. (Redação dada pela Lei nº 7.510, 

de 1986). A Constituição, por sua vez, dispõe, in verbis: “Art. 5.º (...) 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Malgrado a Constituição da 

República – norma suprema – traga previsão expressa de que para o 

usufruto do benefício da assistência judiciária gratuita é necessária 

comprovação da insuficiência de recursos, a jurisprudência pátria tem 

admitido a simples declaração da parte como presunção juris tantum de 

carência. Entretanto, como se trata de presunção relativa, caso haja 

provas nos autos de que as partes tenham condições para arcar com as 

despesas do processo, o pedido pode e deve ser indeferido, na forma do 

§1º do art. 4º da Lei n. 1060/50: “§ 1º. Presume-se pobre, até prova em 

contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de 

pagamento até o décuplo das custas judiciais”. (Redação dada pela Lei nº 

7.510, de 1986). Hodiernamente, nota-se uma verdadeira banalização do 

instituto, criado originariamente para ampliar o acesso à justiça e assim 

propiciar a todos os cidadãos garantir seus direitos. Cotidianamente 

pedidos são formulados para usufruto do benefício por pessoas que 

evidentemente têm condições para arcar com o custo do processo judicial, 

sem que com isso incorram em qualquer sanção. Magistrados atropelados 

pelo volume de trabalho raramente se dão conta da situação, que contribui 

para o excesso de litigiosidade, uma vez que simplesmente todos podem 

litigar sem ter custo algum. Ora, a interpretação dada pela jurisprudência 

majoritária, no sentido de que basta a afirmação da parte, consentânea 

com o que dispõe o art. 4º da lei mencionada, serve de início de prova, 

contudo, como já asseverado, se houver outros indícios do contrário ou 

até mesmo provas, deve o benefício ser indeferido. Ainda, se evidenciado 

que a parte forjou tal declaração, deve sofrer as consequências cíveis e 

criminais de tal atitude. No caso vertente, reputo ausente comprovação 

robusta da situação de hipossuficiência econômica e financeira da parte 

Requerente, não bastando para tanto a alegação de que não tem 

condições econômicas para arcar com as custas processuais; ao revés, 

tenho que há provas e/ou informações na própria inicial de que o polo 

ativo possui condições de arcar com as despesas do processo, 

consoante extrai-se da qualificação do mesmo, ou seja, verifica-se que é 

passível suportar as despesas processuais. Ante todo o exposto, e 

consoante determinação recente da CGJ/MT, INDEFIRO o pedido de 

gratuidade da justiça requerido na Inicial. Intime-se a parte Requerente 

para pagamento das custas processuais, no prazo de 30 dias, sob pena 

de cancelamento da distribuição. Pagas as custas ou decorrido o prazo, 

voltem os autos conclusos. Diligências legais. Intime-se. Cumpra-se, 

realizando e expedindo o necessário. Às providências. Alto Araguaia – 

MT, 14 de setembro de 2018. Ivan Lúcio Amarante Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000580-43.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ QUINTANA NOVAES OAB - SP192051 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CIMARELLI SOBRINHO (RÉU)

 

Autos nº 1000580-43.2018 Vistos. Prima facie, considerando que o valor 

atribuído à causa é matéria de ordem pública, podendo ser revisto ex 

officio (Precedentes do STJ), tenho que, pelo que se tem da inicial, 

entendo que o valor atribuído à causa pela autora não estampa o real 

conteúdo econômico imediato abrangido pela lide, pois a mesma atribuiu 

como valor da causa o importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais), quando na 

própria inicial informa que a área objeto da lide é de 16471,62m², 

presumidamente com valor maior ao atribuído. Neste sentido, insta 

ressaltar que o STJ já cristalizou que o valor da causa deve corresponder 

ao conteúdo econômico da pretensão do autor (STJ-RT 780/198), neste 

caso, consoante artigo 292, IV, do CPC/2015, em ações que envolvem 

imóveis. Feito os registros, DETERMINO: I – Conforme disposto no § único 

do artigo 321 do CPC/2015, determino que a Parte Requerente que emende 

a inicial em 15 (quinze) dias, retificando o valor da causa correspondente 

a área objeto desta lide e, consequentemente, proceda ao recolhimento 

das custas e taxa judiciária, sob pena de ser o processo extinto sem 

julgamento de mérito. Intime-se. Cumpra-se, realizando e expedindo o 

necessário. Às providências. Alto Araguaia – MT, 24 de outubro de 2018. 

Ivan Lúcio Amarante Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 82518 Nr: 2690-66.2017.811.0020

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA AUGUSTO DE OLIVEIRA 

PLAZA - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por tais, não vislumbro a probabilidade do direito, e nem o perigo de dano 

e o resultado útil ao processo; acolho a manifestação Ministerial, e 

INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela, por não estarem presentes 

os motivos autorizadores.

 Cite-se o Requerido, para, se desejando, contestar a presente ação; 

havendo contestação, intime-se a Requerente para se manifestar, ambos 

pelo prazo legal.

 Após, realize estudo psicossocial pelos profissionais cadastrados nesta 

Comarca, devendo apresentar relatório no prazo de 15 (quinze) dias.

 Em sequencia, dê-se vistas, ao Ministério Público, pelo prazo legal.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 25 de outubro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 74570 Nr: 3115-30.2016.811.0020

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ALDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOÍSA MARIA DE RESENDE - 

OAB:19209-O/MT, MARIA DE LOURDES RIBEIRO - OAB:11.646/MT, 

NORBERTO OTILIO WIEGERT JUNIOR - OAB:18.871/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 74570

Vistos.

DEFIRO o requerido pelo Parquet na referência 75, DETERMINANDO que 

seja realizado estudo psicossocial na residência da Requerida, a ser 

apresentado antes da audiência designada.

 No mais, designo audiência de conciliação instrução e julgamento para o 

dia 22 de novembro de 2018 às 16h00min (horário oficial do Estado), 

DEVENDO a Senhora Gestora expedir o necessário.

 Comunique-se o Juízo Deprecante.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 25 de outubro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 82766 Nr: 2819-71.2017.811.0020

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KCDO, SMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA AUGUSTO DE OLIVEIRA 

PLAZA - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 82766

Vistos.

 DEFIRO o requerido pelo Parquet na referência 32, DEVENDO a Senhora 

Gestora providenciar e certificar o necessário.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 25 de outubro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 83508 Nr: 3223-25.2017.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALLIFY OLIVEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIR OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:15.077-A/MT

 Código n.º83508

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a oralidade designada na 

determinação de Ref. 29 não foi realizada, uma vez que, naquela data, 

este Magistrado estava no gozo de folga compensatória, sendo assim, 

redesigno audiência instrutória para o dia 17 de dezembro de 2018, às 

15h30min (horário de Mato Grosso).

 Cumpra-se, realizando expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia – MT, 24 de outubro de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 97290 Nr: 2981-32.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDAA-M, EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Domingos Mansour - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deste modo, diante dos fatos e fundamentos mencionados, INDEFIRO o 

pedido de tutela requerido para a internação compulsória do Requerido e 

DETERMINO:

 I – Requisite ao Poder Público Municipal via Secretaria de Saúde e 

Secretaria de Ação Social, para que ofertem tratamento através de 

programas CAPS ou congêneres, bem como ofertem tratamento de saúde 

e/ou acompanhamento médico ao Requerido, DEVENDO informar 

detalhadamente este Juízo dos procedimentos realizados/ofertados no 

prazo de 30 (trinta) dias;

II – Requisite dos Profissionais cadastrados nesta Comarca para que 

realizem estudo psicossocial do Requerido, devendo apresentar relatório 

no prazo de 30 (trinta) dias.

 Citem-se os Requeridos para, se desejando, apresentar contestação, no 

prazo legal.

 Realizada a citação, e ultrapassado o prazo sem manifestação, tornem os 

autos conclusos para deliberação.

Apresentada contestação, dê-se vistas ao MPE, pelo prazo legal.

 Ciência ao MPE.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

Alto Araguaia - MT, 24 de outubro de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 61923 Nr: 436-91.2015.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CORINA SILVA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA 

LEITE - OAB:137269/SP, ODAIR DONIZETE RIBEIRO - OAB:109334/SP, 

Patrícia Mariano da Silva - OAB:171255-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos. HOMOLOGO as desistências requeridas e concedo o prazo legal 

para a apresentação das alegações finais. Apresentadas as respectivas 

alegações, tornem-me os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se, 

realizando e expedindo os necessários. Às providências.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 75971 Nr: 4065-39.2016.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IZABEL ALVES CLÁUDIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR MUSA GONÇALVES - 

OAB:17.747/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos. Mantenho os autos conclusos em gabinete para sentença. 

Cumpra-se, realizando e expedindo os necessários. Às providências.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 82355 Nr: 2587-59.2017.811.0020

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Ribeiro Domingues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 82355

Vistos.

DEFIRO o requerido pelo Parquet à ref. 41, DEVENDO ser realizado pelos 

profissionais cadastrados nesta Comarca, no prazo de 30 (trinta) dias.

 Após, dê-se vistas ao MPE, pelo prazo legal.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 24 de outubro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 21725 Nr: 2092-64.2007.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR BARBOSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO11. Ante ao exposto, e por tudo o mais que dos autos 
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consta, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença, oportunidade 

em que HOMOLOGO o cálculo apresentado pelo exequente à fl. 198-v.12. 

Decorrido o prazo recursal, DETERMINO que seja solicitado o pagamento 

do valor executado ao Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional 

Federal da 1ª. Região (artigo 910, §1º do CPC/2015).13. Publique-se. 

Intimem-se. 14. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

Alto Araguaia/MT, 25 de outubro de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 5630 Nr: 357-69.2002.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL, JEAN LUIS 

TEIXEIRA, RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 7. Ante o exposto, REJEITO a impugnação à execução oposta pelo 

Município de Alto Araguaia/MT, e HOMOLOGO o cálculo apresentado às 

fls. 288-v/289-.8. Decorrido prazo para interposição de eventual recurso, 

DETERMINO que seja solicitado o pagamento do valor executado ao 

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como 

para o Município de Ponte Branca/MT (art. 535, § 3º, I e II, CPC).9. 

INTIME-SE.10. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto 

Araguaia/MT, 25 de outubro de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 97240 Nr: 2952-79.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELY MENEZES DA ROCHA, THULIO 

APARECIDO JESUS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:OAB/MT 16.944/B

 DELIBERAÇÃO

Por fim o Juiz de Direito e Diretor do Fórum PIERRO DE FARIA MENDES 

deliberou:

1) Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, cientifico a todos observar as disposições da seção 20 do 

capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ).

2) COMUNIQUE-SE o executivo de pena provisório do acusado THULIO 

APARECIDO JESUS OLIVEIRA, sob o código 90855 

(174-39.2018.811.0020), acerca do presente processo.

3) Considerando a ausência justificada da testemunha DJALMA ALVES DE 

SOUZA JUNIOR, consoante o teor do Ofício nº 248/2018/CPAA (ref. 103), 

bem como os requerimentos acima formulados, REDESIGNO a presente 

oralidade para 13.11.2018 às 13h30 (Horário de MT) com o escopo de sua 

oitiva. INTIME/REQUISITE-A.

4) Saem os presentes intimados. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 30396 Nr: 1082-77.2010.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SEBASTIÃO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINEIDE FLÁVIO DE 

CARVALHO - OAB:5.877-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a nova sistemática no tocante à expedição de alvarás 

para levantamento de valores regulamentado pela Resolução nº 

11/2014-Tribunal Pleno, OFICIE-SE a Conta Única do TJMT solicitando a 

vinculação dos valores depositados a este processo, por meio de Malote 

Digital (Resolução n.º 11/2014/TP).

2. Com a resposta, EXPEÇA-SE alvará eletrônico para levantamento dos 

valores, devendo a secretaria se atentar acerca dos poderes conferidos 

ao patrono pela procuração outorgada.

3. Ato contínuo, se não houver indicação de conta corrente para 

transferência, INTIME-SE a parte exequente para, em 5 (cinco) dias, se 

manifestar nos autos.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 25 de outubro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 32530 Nr: 71-76.2011.811.0020

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO ALCÂNTARA BARCELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos n. 71-76.2011.811.0020 (cód. 32530).Vistos.1. RONALDO 

ALCÂNTARA BARCELO, anteriormente qualificado no feito em epígrafe, foi 

condenado à reprimenda indicada no cálculo de pena acostado nos autos 

(fl. 199).2. O i. representante do Ministério Público manifestou-se pela 

designação de audiência admonitória (fl. 263).3. Os autos vieram 

conclusos.É o breve relatório.FUNDAMENTO E DECIDO.4. Inicialmente, 

estando estes autos em conformidade com os eventos da execução, não 

apresentada incongruência matemática, HOMOLOGO o cálculo de pena 

confeccionado (fl. 199).5. Noutro falar, verifico ter sido atingido o lapso 

temporal necessário à progressão para o regime aberto, consoante 

cálculo de pena de fl. 199, portanto preenchido o requisito objetivo.9. Com 

base no alegado, estando presentes todos os requisitos legais e 

pessoais, não vejo empecilho para o deferimento do pedido de 

progressão” (TJSP - EX. 0006844-44.2015.8.26.0000, 8ª Camara de Direito 

Criminal, Relator: Alcides Malossi Junior, Julgamento: 27/08/2015, DJE 

01/09/2015).8. Deste modo, DESIGNO audiência admonitória a ser 

realizada na data de 29 de novembro de 2018, às 14horas (horário de 

Cuiabá-MT), no fórum desta comarca.9. DETERMINO ao gestor judiciário 

que promova novo cálculo de pena do reeducando RONALDO 

ALCÂNTARA BARCELO.10. DÊ-SE ciência desta decisão ao Ministério 

Público, registrando-se que, tendo em vista sua prerrogativa legal (Lei 

8.625/93: art. 41, IV), deverá receber intimação pessoal em qualquer 

processo e grau de jurisdição, através da entrega dos autos com vista.11. 

INTIME-SE a defesa.12. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário.Alto Araguaia/MT, 22 de outubro de 2018.PIERRO DE FARIA 

MENDESJuiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 102085 Nr: 2938-39.2015.811.0008

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON RIBEIRO FANCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO DA COSTA E SILVA, FRANCISCO 

ANTUNES MELLO, CARLOS COSTA, SUCESSORES DA SESMARIA DOS 

PALMARES, DALZI CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSE DA COSTA - 

OAB:8734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE BARRA DO BUGRES - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO
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USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2938-39.2015.811.0008 Código 102085

ESPÉCIE: USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PARTE AUTORA: EDSON RIBEIRO FANCIO

PARTE RÉ: BENEDITO DA COSTA E SILVA e FRANCISCO ANTUNES 

MELLO e CARLOS COSTA e SUCESSORES DA SESMARIA DOS 

PALMARES e DALZI CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SILVEIRA

CITANDOS: RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 25/6/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 25.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 942 do CPC, dos termos da 

presente ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça 

vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: Requerente: Edson Ribeiro Fancio, CPF: 

57136181100, RG: 08185174 SSP MT Filiação: José Fancio e Aparecida 

Ciera Ribeiro Fancio, data de nascimento: 6/9/1971, brasileiro, natural de 

Fernandópolis-SP, solteiro, pecuarista, Endereço: Sitio Serrano, Bairro: 

Distrito de Vila Aparecida, Cidade: Cáceres-MT, ajuizou a Ação de 

Usucapião Ordinário em face dos herdeiros e sucessores de Benedito da 

Costa e Silva (ou Benedito da Cunha e Silva) e Franscisco Antunes Mello. 

O autor, na condição de possuidor, vem mantendo posse de forma mansa 

e pacífica, contínua, sem oposição e com 'animus domini", sob uma área 

de terras correspondente a uma perte ideal de terras pastais e lavradias 

com 121,7703 hectares, situado no município de Porto Estrela/MT, parte da 

Gleba Palmeira, denominado de Sítio Pau Queimado, no seguintes limites e 

confrontações; "Do M1 ao M2 segue confrontando com terras de Carlos 

Costa, com azimute de 318°09 e com a distancia de 313,0 metros: Do M2 

ao M3 segue confrontando com terras de Carlos Costa, com azimute mag. 

De 218°18'59' e a distância de 357,00 metro: Do M3 ao M4 segue 

confrontando com a sesmaris dos Palmares, com azimute Mag. De 

128°38'51' e com distância de 2.251,93 metros; Do M4 ao M5 segue 

confrontando com a Serra do Sabão por diversos azimutes e distâncias; 

Do M5 ao M1 segue confrontando com terras de Dalzi Conceição de 

Oliveira Silveira com Azimute Magnético de 295°20'56' e com a distância de 

2.058,33 metros. Área essa cadastrada no INCRA sob o n. 

902.012.122.823-1, tendo ao longo dos anos sido realizada benfeitorias, 

obras e serviços de caráter produtivo. Imóvel esse que foi sucedido por 

vários possuidores, sem contudo, nunca lhe serem transmitidos o domínio 

a quem quer que seja. Sendo o último possuidor a suceder nos direitos 

sobre o referido imóvel, foi requerente Edson Ribeiro Fancio, que na data 

de 02/02/2015, por instrumento particular de compromisso de compra e 

venda, adquiriu o aludido imóvel do Sr. Carlos Mario Mesquita Garcia e sua 

esposa Maria Ap. Carvalho Garcia, pagando pela terra nua o valor de R$ 

25.000,00(vinte e cinco mil reais), os quais detinham a posse de forma 

continua mansa e pacífica com justo título e boa fé. O Sr. Carlos e esposa 

em data de 12/02/2003 por escritura pública de cessão de direitos adquiriu 

do Sr. Nemerico Pontes Miranda, o qual adquiriu do Cleomar Camilo Duarte 

e esposa Ilma Ferreira Duarte. O Sr. Cleomar e esposa adquiriram do Sr. 

Galileu dos Santos Pache e esposa Ercilia Macedo Pache. Sr. Galileu e 

Esposa adquiriram de Dalzi Conceição de Oliveira Silveria e seu esposo 

Semilto da Silveria, os quais adquiriram de Everaldo da Cunha Cintra e 

esposa Neuza da Silva Cintra. O sr. Everaldo e esposa Neuza adquiriram 

de Carlos Cezário da Silva e esposa Clemência Costa da Silva, que por 

sua vez sucederam o aludio imóvel por falecimento de Benedito da Costa e 

Silva.

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: área de terras com 121,7703 

hectares, situado no município de Porto Estrela/MT, no lugar denominado 

"Palmeira", onde consta como proprietários Benedito da Cunha e Silva e 

Francisco Antonio de Mello, objeto da Matrícula n. 20.693, ficha 001, do 

livro 02, do Serviço Notarial e Registral de Barra do Bugres/MT.

DESPACHO: Vistos etc. Compulsando os autos, percebe-se que o autor 

não juntou nenhum documento que identifica e discrimina o imóvel. O art. 

225, caput, da Lei de Registros Publicos (LRP), determina que, em 

processos judicias as partes indiquem, com precisão, os característicos, 

as confrontações e as localizações dos imóveis. A fim de especificar 

descrições vagas e imprecisas, o § 3º daquele mesmo artigo estipula que 

o memorial descritivo do imóvel, com localização, limites e confrontações, 

será assinado por profissional habilitado e conterá as coordenadas dos 

vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, georreferenciadas ao 

Sistema Geodésico Brasileiro. Neste sentido, considerando a 

manifestação da Fazenda Pública Estadual (fls. 71/72), INTIME-SE o autor, 

para que, no prazo de 30 (trinta) dias, junte nos autos: “Planta 

georeferenciada do imóvel objeto da causa, devidamente assinada por 

técnico responsável, em meio digital e analógico com os dados brutos dos 

levantamentos, relatórios de ajustes dos pontos e vértices, 

acompanhando da respectiva ART”. Verifica-se que não houve a citação 

de todas as pessoas relacionadas na petição inicial, sobretudo em relação 

às pessoas indicadas nos itens 1.1 e 1.2 dos pedidos. Em relação aos 

herdeiros e sucessores de Benedito da Cunha e Silva ou Benedito da 

Cunha e Silva e de Francisco Antunes Mello, CITE-SE por edital, com prazo 

de 30 (trinta) dias. Por outro lado, em relação aos sucessores e herdeiros 

de Sesmaria dos Palmares e Dalzi Conceição de Oliveira, CITE-SE por 

oficial de justiça, no endereço informado na fl. 11. CITE-SE LUIZ ALBERTO 

DA SILVA ZATTAR e DALZI CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SILVEIRA nos 

endereços informados às fls. 74. Após, conclusos para deliberação. 

CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Eu, Millena Ferreira Formentão - Estagiária, digitei.

 Barra do Bugres - MT, 16 de outubro de 2018.

Girley Cândida Ferreira

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 3376 Nr: 715-12.1998.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCHUMACHER x SCHUMACHER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE UMENO - 

OAB:23377/O, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS HIDALGO 

THOMÉ - OAB:1.193-B

 Vistos etc.

Às folhas 203/205 juntou-se aos autos a composição entre as partes, 

pugnando pela homologação.

Em que pese o pedido de homologação, determino a intimação do patrono 

da REQUERIDA para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, 

considerando que não consta sua assinatura na minuta do referido 

acordo, consignando que o silencio valera pela concordância.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique e faça os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 81956 Nr: 3675-47.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSALINA CONCEIÇÃO QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMAR CONCEIÇÃO DE QUEIROZ, 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, FAZENDA PUBLICA 

DO MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 Vistos, etc.

 Trata-se de AÇÃO DE INTERDIÇÃO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA proposta por MARIA 

ROSALINA QUEIROZ em favor de JOSEMAR DA CONCEIÇÃO DE 

QUEIROZ, FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO e 

FAZENDA PÍBLICA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES/MT, já 

qualificados.

 À fl. 137 a Defensoria Pública requer que a Requerente seja intimada 

pessoalmente para fornecer as informações necessárias para a 

continuidade do feito.

 À fls. 144 a diligência restou-se infrutífera.

 Vieram-me os autos conclusos.
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 É o relatório, síntese do necessário.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

 Tal fato demonstra o total desinteresse do autor em receber a prestação 

jurisdicional postulada na petição inicial.

 Na hipótese, a requerente não foi encontrada pelo patrono para promover 

diligencia processual que lhe competia e, escoado o prazo legal, 

quedou-se inerte.

Ante o exposto, e sem outras considerações, por desnecessário, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, III do Código de Processo Civil.

 Condeno a autora ao pagamento das custas processuais, observando a 

gratuidade da justiça que lhe favorece.

Transitada em julgado esta sentença ARQUIVE-SE os autos, com as 

baixas e anotações necessárias.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 3377 Nr: 716-94.1998.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCHUMACHER x SCHUMACHER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS HIDALGO 

THOMÉ - OAB:1.193-B

 Vistos etc.

Às folhas 184/186 juntou-se aos autos a composição entre as partes, 

pugnando pela homologação.

Em que pese o pedido de homologação, determino a intimação do patrono 

da REQUERIDA para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, 

considerando que não consta sua assinatura na minuta do referido 

acordo, consignando que o silencio valera pela concordância.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique e faça os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 55173 Nr: 1373-45.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASILINO DUARTE SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) FEDERAL 

DO INSS-MT - OAB:

 SENTENÇA

Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Concessão de Benefício Previdenciário por 

Incapacidade Laboral proposta por BRASILINO DUARTE SILVEIRA contra o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, ambos 

qualificados nos autos.

 Após a expedição do mandado de intimação para a parte requerente (fls. 

82), cuja finalidade era dar o regular prosseguimento no feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção, essa restou infrutífera conforme 

certidão de fls. 84, em virtude de não encontrar a requerente.

 Analisando os autos, tendo em vista que o prosseguimento da ação 

restou prejudicado em virtude da ausência de atos e diligências que 

incumbia ao requerente, não sendo encontrada pelo Oficial de Justiça, e 

que, mesmo com a intimação do patrono habilitado, via DJE, este deixou 

transcorrer o prazo sem manifestação (fls. 20), a ação se manteve inerte 

por um período maior que o estabelecido, ocasionando no abandono da 

ação.

 Ante o exposto e tudo mais que consta nos autos, JULGO EXTINTA a 

ação SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, III, do 

Código de Processo Civil.

 CONDENO a requerente ao pagamento das custas judiciais, ficando, 

porém, suspensa a exigibilidade de pagamento, em razão de ser 

beneficiária da justiça gratuita (fls. 26).

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 122382 Nr: 2255-31.2017.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVANE SEBASTIÃO PEREIRA, EVDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANIA FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIS ROSSI - 

OAB:4.616

 SENTENÇA

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação Revisional de Alimentos proposta por JOVANE 

SEBASTIÃO PEREIRA em face de EMANUELLY VITÓRIA DA SILVA 

FERNANDES PEREIRA, representada por sua genitora TANIA FERNANDES 

PEREIRA, todos qualificados nos autos.

 A inicial de folhas 05/07 veio instruída com os documentos de folhas 

08/18.

 Recebida a petição inicial e designada a sessão de mediação no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos (fls. 19).

 Devidamente intimadas (fls. 21/22) as parte comparecerem à audiência e 

formularam acordo nos autos 3763-75.2018.811.0008 (cód: 138723) em 

apenso. (fls. 23)

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Analisando o feito, entendo plenamente cabível a desistência da presente 

ação, face ao acordo entabulado nos autos em apenso.

 Assim HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, VIII, do Código de Processo Civil.

Sem custas, eis que deferido o benefício de justiça gratuita (fls. 19).

 Considerando a renuncia expressa do prazo recursal pelas partes, a 

presente sentença transita em julgado no ato de sua publicação.

 CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 183 Nr: 53-92.1991.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:3719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que providencie o pagamento das 

diligências do Senhor Oficial de Justiça, no valor de R$ 203,00, conforme 

decisão de fls. 345 "Vistos etc. INTIME-SE a parte autora PESSOALMENTE, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, dar regular prosseguimento ao feito, sob 

pena de extinção, consoante dispõe do artigo 485, § 1º, inciso III, do 

Código de Processo Civil. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 93232 Nr: 3090-24.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAINA EGUIDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora do retorno dos 

autos, bem como para manifestar o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 129264 Nr: 6133-61.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA LUCIA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER VARGAS NUNES, MARIALVA ALMEIDA 

NUNES, EDSON NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLECI DO NASCIMENTO FACCO 

- OAB:14126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, , impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora a manifestar -se 

sobre a nãoi ntimação dos Requeridos Marialva Almeida Nunes e Edson 

Nunes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 46816 Nr: 2982-34.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOS MILAGRES FERREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9309/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora a fornecer os dados 

bancarios para a confecção do alvara

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 91870 Nr: 2014-62.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIDEVALDO SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora a fornecer os dados 

bancarios para a confecção do alvara

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 54467 Nr: 672-84.2012.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA CLOTILDE LOPES PEGADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS OLIVEIRA AMADOR - 

OAB:13.423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora a fornecer os dados 

bancarios para a confecção do alvara

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 44897 Nr: 1113-36.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA DE ARRUDA, JACINTA DA SILVA 

ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora a fornecer os dados 

bancarios para a confecção do alvara

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 129207 Nr: 6099-86.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GJDCJ, SELMA MARIA DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 54352 Nr: 557-63.2012.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissao de 

Associados do Sudoeste de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON BOTELHO DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, RAFAELLA PONÇONI NAKAJIMA - OAB:24432/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 os termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar-se 

sobre a devolução de correspondencia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 43803 Nr: 52-43.2010.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO MIGUELÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar-se 

sobre a devolução de correspondencia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 137144 Nr: 2876-91.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CICERO FLOR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Capriolli Goncalves - 

OAB:MT0012855O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO e, por conseguinte, os 

pedidos, para o fim de CONDENAR o requerido, à concessão do benefício 

de Aposentadoria por Invalidez, a JOSÉ CICERO FLOR DOS SANTOS, no 

valor de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, bem como, ao 

pagamento de Auxílio-Doença devidos a partir da cessação do benefício 

em 05/10/2018 (fls.48), até a data da implantação do benefício da 

aposentadoria por invalidez, que deverá ser a data desta sentença, 

quando a partir de então, será convertido o benefício de auxílio-doença em 

aposentadoria por invalidez, com juros e correção monetária com base no 

manual de cálculos da justiça federal.CONCEDO a tutela PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA de caráter antecipado, porque presentes, nesse momento, os 

pressupostos legais para tanto, notadamente a probabilidade do direito 

invocado pela autora. O perigo de dano também se faz presente, 

considerando-se o caráter alimentar da verba pleiteada, o que dispensa 

maiores comentários. OFICIE-SE, com urgência, para implantação do 

benefício no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 

100,00 (cem reais), limitado ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.No que tange ao 

pagamento de custas, despesas processuais, compreendo a ISENÇÃO da 

Autarquia Federal do pagamento das custas processuais, salvo quanto 

aos valores comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos 

do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. 

CONDENO a Autarquia ao pagamento dos Honorários Advocatícios, os 

quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, 

devendo incidir sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da 

sentença, nos termos do § 2º do artigo 85, do Código de Processo Civil e 

da Súmula nº 111 do STJ.Não havendo recurso voluntário, CERTIFIQUE-SE 

o trânsito em julgado da sentença, ARQUIVANDO-SE os autos. Em caso 

de Recurso de Apelação,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 137842 Nr: 3277-90.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Maiuly Gomes Bravin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR LUCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana de Oliveira Borges 

Moreti - OAB:16476, LEANDRO DOS SANTOS TURATI - OAB:15179

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA SILVA PINHEIRO - 

OAB:21180, Ariana Silva Pinheiro - OAB:17573

 Vistos, etc.Trata-se de Ação de Dissolução de União Estável c/c Guarda, 

Alimento e Visita proposta por MAIULY GOMES BRAVIN em face de 

LEANDRO DOS SANTOS TURATI.Compulsando a exordial, verifico que a 

criança se encontra com sua genitora, ora Requerente, a qual reside na 

cidade de Tangará da Serra/MT.Em audiência realizada, a autora pugnou 

pela remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Tangará da Serra/MT, 

onde atualmente reside com seu filho (fls.47).Ressai importante consignar, 

a princípio, que a competência para apreciar demandas em que se discute 

o interesse de menor é do juízo do domicílio de quem exerce regularmente 

a guarda, à teor do que preceitua o art. 147, I, do Estatuto da Criança e 

Adolescente(...) Em suma, tratando-se de regra de competência absoluta 

e, sobretudo, de exegese que atende ao melhor interesse da criança, é o 

caso de se declarar a competência do Juízo do local em que reside o 

guardião de fato. Nessas condições, CONHEÇO do conflito para declarar 

competente o JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES 

DE SÃO PAULO - SP, o suscitante. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 

27 de abril de 2018. Ministro MOURA RIBEIRO Relator (STJ - CC: 156255 RJ 

2018/0006392-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 

02/05/2018)Desse modo, diante da existência de previsão expressa no 

ECA, é patente a competência do Juízo da Infância da Comarca de 

Tangará da Serra /MT para processar a presente ação.Pelo exposto, com 

fundamento no art. 147, I, do Estatuto da Criança e Adolescente DECLARO 

a incompetência deste Juízo para apreciar e julgar a presente ação, e por 

consequência, DECLINO para o Juízo da Comarca de Tangará da Serra 

/MT, para onde deve ser encaminhado, imediatamente, o feito.Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 47985 Nr: 4144-64.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL FRANCISCO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 101017 Nr: 2261-09.2015.811.0008

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI DOMINGOS, MARIA APARECIDA DE LIMA 

DOMINGOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO ORLANDO LUIZ, RAIMUNDA 

LUZIA LUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE BARRA DO BUGRES - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA

PRAZO: 5 DIAS

AUTOS N.º 2261-09.2015.811.0008 CÓD. 101017

ESPÉCIE: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: CLAUDINEI DOMINGOS e MARIA APARECIDA DE 

LIMA DOMINGOS

PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO ORLANDO LUIZ e RAIMUNDA LUZIA 

LUIZ

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Raimunda Luzia Luiz Filiação: , 

brasileiro(a), casado(a), Endereço: Lugar Incerto e Não Sabido, Cidade: 

Barra do Bugres-MT

 Requerido(a): Sebastião Orlando Luiz Filiação: , brasileiro(a), casado(a), 

Endereço: Lugar Incerto e Não Sabido, Cidade: Barra do Bugres-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 25/05/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 30.000,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO das partes acima qualificadas, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para comparecerem a audiência de instrução e 

julgamento designada para o dia 08 de Novembro de 2018, às 14:00 horas, 

à realizar-se no prédio do Fórum da Comarca de Barra do Bugres-MT.

SENTENÇA: Vistos. 1. Preliminarmente, Sr. Gestor Judiciário, certifique-se 

se todos os confinantes da área usucapienda foram devidamente citados 

e apresentaram defesas; e, se todos os confrontantes foram devidamente 

citados e apresentaram defesas, em caso negativo, intime-se o autor para 

que providencie o necessário à(s) diligência(s), a seguir, cumpra-se a(s) 

citação(ões), independentemente de nova conclusão, bem como aporte 

aos autos matrícula atualizada do imóvel usucapiendo. 2. Especifiquem as 

partes, no prazo de 5 (cinco) dias, as provas que pretendem produzir, 

justificando-as objetivamente, sob pena de indeferimento, bem como 

juntando aos autos os documentos que dispuserem como prova de suas 

alegações, podendo ser sugeridos pontos controvertidos para posterior 

apreciação pelo juízo. 3. No caso interesse de produção de prova 

testemunhal, manifestem-se as partes para que o apresentem o 

respectivo rol de testemunhas, no prazo de 05 (cinco) dias, contados 

deste decisum, sob pena de preclusão, que poderão comparecer à 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036829/10/2018 Página 457 de 998



audiência designada, a ser trazida pela parte independentemente de 

intimação. No caso de entender, a parte, ser imprescindível a intimação 

das testemunhas, ou parte delas, o que deverá ser especificado, que se 

manifeste sobre tal necessidade, sob pena de se presumir, no caso de 

não comparecimento em audiência das testemunhas arroladas, que 

desistiu de sua(s) oitiva(s) (art. 455, § 2º, CPC). 4. Sem prejuízo, designo, 

desde já, a audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de novembro 

de 2018, às 14h00min.Intimem-se. Expeça-se o necessário.

Eu, Marcos Paulo A. Silva Júnior, digitei.

 Barra do Bugres - MT, 23 de outubro de 2018.

Edmilson Parreira Polegati

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 97483 Nr: 86-42.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 82726 Nr: 4453-17.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINHO FREDERICO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:MT 8.075, CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA 

OAB/MT 10765 CPF 622.127.611-04 - OAB:10765, DALILA ANDRADE 

ABRANTES DE SALES - OAB:15.497-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON LEITE PAESANO - 

OAB:PROCURADOR, ANDREZZA ALVES MEDEIROS - 

OAB:MAT.1662135

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 93229 Nr: 3087-69.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVENTINA NUNES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 81322 Nr: 2996-47.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:0

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 34337 Nr: 833-36.2008.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZIDORO PEDERIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 101363 Nr: 2472-45.2015.811.0008

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURDES MARIA DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA VIANA RIBEIRO - 

OAB:37840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GODA - 

OAB:7188/MT

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 23004 Nr: 112-55.2006.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES MARIA DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 7.230, FABIANO GODA - OAB:7188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 
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faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 80200 Nr: 1793-50.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CICERO LIMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 113077 Nr: 3497-59.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE LUIZA DA SILVA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIA REZENDE DE 

MENDONÇA - OAB:16165-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 86799 Nr: 2596-96.2013.811.0008

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RONALDO ALVES DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENE EMILY DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FANAIA DE 

ALMEIDA - OAB:13320/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar, via 

DJE, o advogado da parte requerente para apresentação de endereço 

atualizado da parte requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de dar 

continuidade ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 53440 Nr: 4191-04.2011.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANICÉIA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 - OAB:10.765-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar, via DJE, a parte Autora 

para, no prazo de 5 dias, manifestar-se sobre o teor da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça de fl.136.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 90487 Nr: 793-44.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEMENCIA DA SILVA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:, JOSÉ ANTONIO DUTRA - OAB:4470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 92586 Nr: 2574-04.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A/MT

 Proceder a intimação do Advogado da parte requerida para manifestar-se 

acerca do Pericia Medica de fls. 100/101, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 125590 Nr: 3983-10.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Pereira de Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIMAS FRANCO NETO - 

OAB:13.594-MT, MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - OAB:OAB-MT 

21.941-A, WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10910-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

 Trata-se de Ação de Danos Morais ajuizada por João Pereira de Sales em 

face do Fazenda Pública do Município de Barra do Bugres-MT, já 

qualificados nos autos em epígrafe.

 Aduz a inicial que a parte requerente, ao chegar em sua casa, após o 

trabalho observou que o fornecimento de água encanada havia sido 

suspenso por motivos alheios ao seu conhecimento, uma vez que havia 

efetuado o pagamento de todas as faturas. Diante de tal fato, ajuizou a 

presente ação.

 Com a inicial, vieram coligidos documentos de fls. 05/27.

 É o relato necessário. Fundamento e Decido

De início, impende destacar que a competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico, ou seja, as ações 

que não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, são 

consideradas de competência absoluta nos Juizados Especiais da 

Fazenda, conforme Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 4º.

Em que pese ao objeto da presente ação, vislumbra-se que tanto o valor 

da causa, quanto o pedido formulado no que toca ao valor pleiteado a título 

de restituição é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, notando-se, 

assim, a incompetência desse juízo em processar e julgar tal ação.

 Nesse sentido, prelecionam os Tribunais Superiores. In verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA 
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PÚBLICA. LEI 12.153/2009. DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO. EX OFFICIO. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. Nas ações com valor da 

causa até 60 salários-mínimos ajuizadas contra a Fazenda Pública, a 

competência é absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. In 

casu, a demanda não se enquadra em nenhuma das vedações do § 1o do 

art. 2o da Lei 12.153/09. DECISÃO DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO, AUTOS 

REMETIDOS AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA 

COMARCA DE ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO. (Agravo de Instrumento 

Nº 70067268698, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em 16/03/2016). (TJ-RS - AI: 

70067268698 RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Data de Julgamento: 

16/03/2016, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça 

do dia 22/03/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA DE TRÂNSITO. 

VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA 

PÚBLICA. Compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública o 

processamento e julgamento das causas de interesse dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, cujo valor não exceda 

sessenta salários mínimos, conforme art. 2º da Lei n. 12.153/2009 e das 

Resoluções n. 887/2011 - COMAG e n. 925/2012 - COMAG. Agravo 

desprovido. (Agravo de Instrumento Nº 70060461449, Vigésima Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, 

Julgado em 13/08/2014) (TJ-RS – AI: 70060461449 RS, Relator: Marco 

Aurélio Heinz, Data de Julgamento: 13/08/2014, Vigésima Primeira Câmara 

Cível. Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/08/2014).

 Diante do exposto e por tudo que nos autos consta reconheço a 

incompetência absoluta desse juízo e DECLINO A COMPETÊNCIA para o 

Juizado Especial da Fazenda Pública e, determino a remessa dos autos ao 

órgão competente.

 Intime-se.

 Após, arquive-se, com as baixas e anotações de praxe.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 39467 Nr: 1540-67.2009.811.0008

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS JOSE GOTTARDI BACCHETI, ANDRÉ 

GOTTARDI BACCHETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELCI BEZERRA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Magno Jose da Silva - 

OAB:19135, Patricia Capriolli Goncalves - OAB:MT0012855O, SIDNEI 

GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAROLDO VARELA DO 

CARMO - OAB:MT-10.592

 Vistos,

 Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o 

que entender de direito, sob pena de extinção do feito.

 Em caso de inércia, certifique-se e remetam-se os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 76 Nr: 33-09.1988.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL GRAMULHA NETO, DANIEL DA SILVA 

NETO-ME, LUCINDO GRAMULHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619, 

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056, RODRIGO SAMPAIO DE 

SIQUEIRA - OAB:9259-MT, Victor Buogo Gattas - OAB:16533

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela Banco Bradesco 

S/A em desfavor de Miguel Gramulha Neto, Lucindo Gramulha e Daniel da 

Silva Neto ME, todos qualificados nos autos em epígrafe.

 2. Ressai dos autos que o bem penhorado neste feito fora arrematado 

sem que houvesse a interposição de embargos à arrematação pela parte 

executada (fl. 76), razão pela qual inexistem motivos que impeçam a 

homologação pelo Juízo.

 3. Isto posto e por tudo que dos autos consta, HOMOLOGO o lanço na 

forma ofertada no auto de arrematação de fl. 76, a fim de que produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o que faço com supedâneo no art. 903 

do Código de Processo Civil.

 4. Após o trânsito em julgado, expeça-se Carta de Arrematação do bem 

imóvel em favor do arrematante, ante a quitação do bem arrematado, 

consoante fl. 77.

 5. Por fim, cumpra-se a decisão de fl. 199.

6. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 37046 Nr: 3429-90.2008.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edésio do Carmo Adorno - 

OAB:8.615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT/8184-A

 Vistos,

 1. Trata-se de Ação Cobrança de Indenização DPVAT, manejada por 

Sebastião Moreira em face de Itaú Seguros S.A

2. Compulsando atentamente os autos, verifica-se que as partes 

protestaram pela produção de provas e assim, considerando a natureza 

do seu objeto, entendo por bem deferir a perícia médica e a prova 

documental.

3. Oficie-se a Secretaria de Saúde do Município de Barra do Bugres/MT 

para que indique médico da rede pública de saúde para realização da 

perícia médica na autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da 

gratuidade.

4. Com a indicação do perito, oficie-se o perito para que informe a data 

designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente o 

laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

5. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, intimem-nas para 

os apresentarem no prazo legal.

6. Cumprida as determinações supra, tornem-me os autos conclusos para 

deliberações.

7. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 89542 Nr: 5245-34.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSENOR FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VELLUMA KARINE DA SILVA LIMA, VILLYANE 

LETICIA LIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLISON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, em face da missiva devolvida com finalidade não atingida, 

impulsiono o feito a fim de intimar, via DJE, a parte Autora para, no prazo 

de 5 dias, manifestar-se sobre o teor da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 131106 Nr: 7179-85.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEORGINA DE CARVALHO E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Recebo a exordial.

 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo ao requerente as isenções previstas na Lei n.º 

1.060/50 (LAJ). Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela necessitada.

3. Cite-se o requerido, para, querendo, responder, no prazo de 15 dias, 

computado em dobro, por força do disposto nos arts. 335, caput, e 183, 

ambos do Novo Código de Processo Civil.

 4. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, NCPC).

5. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 337 do NCPC, à parte autora para impugná-la 

no prazo de 15 dias (art. 351, NCPC). Em seguida, conclusos.

6. Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 129939 Nr: 6496-48.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liberato Evaristo Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU - BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, encaminho comunicado ao DJE a fim de intimar a parte 

requerente para impugnar a contestação, no prazo de legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136326 Nr: 2349-42.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE BRITO TEIXEIRA - 

OAB:9.603/AL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar, via DJE, a parte Autora 

para, no prazo de 5 dias, manifestar-se sobre o teor da petição 

derradeira.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 143575 Nr: 7042-98.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: APDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se a exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se sobre a proposta de parcelamento apresentado às fls. 

113/114.

3. Após, conclusos para deliberações.

2. Cumpra-se, expeça-se o necessário.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 107195 Nr: 43-71.2016.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT

 Nos termos da legislação vigente e CNGC- Foro Judicial, impulsiono este 

autos com a finalidade de intimar o douto advogado do réu, para devolver 

os autos no prazo de 24 horas sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 112634 Nr: 3228-20.2016.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAXUEL PEREIRA DA CRUZ - 

OAB:21941-A

 Nos termos da legislação vigente e CNGC- Foro Judicial, impulsiono este 

autos com a finalidade de intimar o douto advogado do réu, para devolver 

os autos no prazo de 24 horas sob pena de busca e apreensão.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114076 Nr: 4156-68.2016.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ANGELO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO ANGELO DE CAMPOS, Cpf: 

24133400178, Rg: 0.346.129-7, Filiação: Feliciana Escolatica de Campos e 

Jose Ciriaco de Campos, data de nascimento: 31/05/1957, brasileiro(a), 

natural de Pocone-MT, casado(a), motorista, Telefone 9633-8486. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público Estadual de Mato Grosso ofereceu 

DENÚNCIA em face de ANTÔNIO ÂNGELO DE CAMPOS, vulgo 'POCONÉ', 

brasileiro, casado, motorista, RG: 3461297 e CPF: 241.334.001-78, 

nascido na data de 31/05/1957, natural de Poconé/MT, Filiação: Feliciana 

Escolástica de Campos e José Círiaco de Campos em razão de no dia 

21/08/2016, nas proximidades da Av. Xavantes, Barra do Bugres-MT, o 

denunciado conduziu veículo automotor na via pública, com capacidade 

psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Sendo assim, o 

Ministério Público requereu a instauração do devido processo penal, 

ouvindo-se na instrução as testemuhas CB PM Benedito Ferreira Campos 

e SD PM Antônio Evandro Lima Vieira e ao final a condenação de Antônio 

Angelos de Campos nos termos das sanções do artigo 306 do Código de 

Trânsito Brasileiro.

Despacho: Autos: 4156-68.2016.811.0008 - Código: 114076.DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIAI – A versão da denúncia, quanto aos fatos, está 

apoiada em elementos de informações constantes no inquérito policial, 

mormente nos relatórios policiais, documentos e nas declarações das 

testemunhas.II – Nesse contexto, não sendo possível se concluir, de modo 

insofismável, pela manifesta improcedência das acusações, e não 

ocorrendo qualquer das hipóteses do art. 395 do CPP, RECEBE-SE A 

DENÚNCIA oferecida contra ANTÔNIO ANGELO DE CAMPOS tendo-o como 

incurso nas sanções do art. 306 do CTB.III – Comunique-se o recebimento 

da denúncia à Central de Distribuição, ao Instituto Estadual de Identificação 

e à Delegacia de Polícia responsável pelo inquérito policial.IV – Cite-se o 

réu para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à acusação, oportunidade 
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em que poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à 

respectiva defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo 

sua intimação, quando necessário.V – Acaso o réu, devidamente citado, 

não constitua defensor, remetam-se os autos à Defensoria Pública, para 

oferecimento de resposta à acusação, no mesmo prazo assinalado.VI – A 

providência prevista no item anterior deverá ser adotada desde logo a ré, 

por ocasião da citação, em consonância com a previsão do item 7.5.1.4 da 

CNGC, declarar que não pretende ou não possui condições de constituir 

advogado.VII – Indefere-se as diligências requeridas pelo Ministério 

Público à fl. 44, eis que, conforme entendimento do STJ “a Lei 

Complementar 75/93 resguarda a prerrogativa ao Representante do 

Ministério Público, no pleno exercício de suas atribuições constitucionais, 

de requisitar informações e documentos, bem como acesso incondicional 

a qualquer banco de dados de caráter público. A intervenção judicial se 

mostra necessária no caso de negativa no fornecimento das certidões 

pelas autoridades administrativas. Não configurada ofensa o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição (Constituição Federal, art. 5º, XXXV)” (STJ 

RMS: 46134 RN 2014/0193440-0, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA 

RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de 

Publicação: DJ 25/06/2015).SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO 

MANDADO.Barra do Bugres/MT, 25/outubro/2016.João Filho de Almeida 

Portela Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LUANA LAURENTINO 

FLAUZINO, digitei.

Barra do Bugres, 22 de outubro de 2018

Ivete Felizardo de O. Carneiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 117825 Nr: 6518-43.2016.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO ANTONIO LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDIJANE ZANDONADI - 

OAB:OAB/MT 5.361

 Nos termos da legislação vigente e CNGC- Foro Judicial, impulsiono este 

autos com a finalidade de intimar o douto advogado do réu, para devolver 

os autos no prazo de 24 horas sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 83330 Nr: 212-63.2013.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON ESTRELA RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAXUEL PEREIRA DA CRUZ - 

OAB:21941-A

 Nos termos da legislação vigente e CNGC- Foro Judicial, impulsiono este 

autos com a finalidade de intimar o douto advogado do réu, para devolver 

os autos no prazo de 24 horas sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 135478 Nr: 1828-97.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO RODRIGUES RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13615

 Nos termos da legislação vigente e CNGC- Foro Judicial, impulsiono este 

autos com a finalidade de intimar o douto advogado do réu, para devolver 

os autos no prazo de 24 horas sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 139004 Nr: 3907-49.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 Nos termos da legislação vigente e CNGC- Foro Judicial, impulsiono este 

autos com a finalidade de intimar o douto advogado do réu, para devolver 

os autos no prazo de 24 horas sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 140015 Nr: 4570-95.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO CARREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder José Alves - 

OAB:OAB/MT 24.709

 Nos termos da legislação vigente e CNGC- Foro Judicial, impulsiono este 

autos com a finalidade de intimar o douto advogado do réu, para devolver 

os autos no prazo de 24 horas sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 41417 Nr: 2025-67.2009.811.0008

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS GONÇALVES BERIGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:11865

 Nos termos da legislação vigente e CNGC- Foro Judicial, impulsiono este 

autos com a finalidade de intimar o douto advogado do réu, para devolver 

os autos no prazo de 24 horas sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 125466 Nr: 3924-22.2017.811.0008

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIVANILDO MENDES NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 Nos termos da legislação vigente e CNGC- Foro Judicial, impulsiono este 

autos com a finalidade de intimar o douto advogado do réu, para devolver 

os autos no prazo de 24 horas sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 139191 Nr: 4023-55.2018.811.0008

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAXUEL PEREIRA DA CRUZ - 

OAB:21941-A

 Nos termos da legislação vigente e CNGC- Foro Judicial, impulsiono este 

autos com a finalidade de intimar o douto advogado do réu, para devolver 

os autos no prazo de 24 horas sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 143904 Nr: 7203-79.2018.811.0008

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRA MARIA DA SILVA, FELIPE 

MATEUS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURIVAL DA CRUZ DIAS - 

OAB:19538

 Diante de todo o exposto, inviável a substituição da prisão preventiva pela 

prisão domiciliar, eis que não comprovada à imprescindibilidade da autuada 

para o sustento dos filhos, bem como por se tratar de agente que possui 

condenação também pelo cometimento do crime de tráfico de drogas.Sem 

prejuízo, determina-se a realização de estudo pela equipe multidisplinar do 

Juízo a fim verificar as condições em que vive a menor Alexya Eduarda da 

Silva, nascida em 05 de dezembro de 2017 (fl. 55).Após, conclusos.Com a 

conclusão do inquérito policial, arquivem-se estes autos.Cumpra-se 

expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500177-46.2013.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EUZA JESUS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Carlos Fanaia de Almeida OAB - MT13320/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069 

(ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 

manifestar, requerer o que de direito, ou, bem como tomar as providencias 

necessárias, quanto ao Julgamento do Recurso juntado aos autos, no 

prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária 

Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000691-63.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ELIDIA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000691-63.2018.8.11.0008 Valor da causa: $10,000.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: ANA ELIDIA MACIEL Endereço: AVENIDA 

PRINCIPAL, S/N, CENTRO, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 

POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: AVENIDA HIGIENÓPOLIS, 

1365, - DE 1151/1152 A 2225/2226, JARDIM HIGIENÓPOLIS, LONDRINA - 

PR - CEP: 86015-010 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO, acima qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - 

J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 03/12/2018 Hora: 14:00 ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de 

seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada 

a composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. Barra do 

Bugres-MT, 26 de outubro de 2018. MARIA APARECIDA RAMOS 

SANTANA (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000744-44.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EVELTO ALMEIDA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE GUEDES CARDOSO OAB - MT10942/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Paulo Martins Manzam (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO 

SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000744-44.2018.8.11.0008 Valor da causa: $11,897.42 ESPÉCIE: 

[CHEQUE]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: EVELTO ALMEIDA DE BARROS Endereço: rua santa cruz, 

776, novo horizonte, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO 

PASSIVO: Nome: Paulo Martins Manzam Endereço: Rua Novo Mundo, 177, 

Val Modas, Maracanã, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo desta carta. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES 

Data: 04/12/2018 Hora: 13:00. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa 

audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 
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do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. Barra do 

Bugres - MT, 26 de outubro de 2018. MARIA APARECIDA RAMOS 

SANTANA (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000692-48.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

WALICE ALEX MORAES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO(A))

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000692-48.2018.8.11.0008 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: WALICE ALEX 

MORAES SILVA Endereço: Avenida Principal, S/N, Centro, BARRA DO 

BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO 

LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima 

qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - 

J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 03/12/2018 Hora: 14:20 ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de 

seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada 

a composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. Barra do 

Bugres-MT, 26 de outubro de 2018. MARIA APARECIDA RAMOS 

SANTANA (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000023-63.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EVERSON SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SILVA DE OLIVEIRA OAB - PR65632 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carolina Davoglio de Arruda OAB - DF0029208A-B (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO(A))

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000023-63.2016.8.11.0008. REQUERENTE: EVERSON SILVA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS, ITAU UNIBANCO S/A Visto 

etc. Considerando que os alvarás para levantamento de valores são 

expedido de forma eletrônica, com crédito diretamente em conta bancária, 

INTIME-SE a parte AUTORA para que informe os dados bancários 

(agencia/conta/banco/CPF), no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de proceder 

com o levantamento dos valores. Intime-se. Barra do Bugres/MT, 26 de 

outubro de 2018. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000755-73.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA S. DE SOUZA PIZOLOTTO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE GUEDES CARDOSO OAB - MT10942/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO 

SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000755-73.2018.8.11.0008 Valor da causa: $2,376.03 ESPÉCIE: [NOTA 

PROMISSÓRIA]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: RENATA S. DE SOUZA PIZOLOTTO - ME Endereço: 

Avenida Presidente Castelo Branco, 599, Comercial, Centro, BARRA DO 

BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: ADRIANA 

PEREIRA DOS SANTOS Endereço: Rua Pantaneira, 8, maracanã, BARRA 

DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo desta carta. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 04/12/2018 

Hora: 13:20. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes 

deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos. 

A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, 

s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. Barra do Bugres - MT, 26 de outubro de 

2018. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000911-32.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA MARIA RIBEIRO DE SOUZA (REQUERIDO)

JOSE RIBEIRO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS Cer t i dão  P rocesso : 

1000911-32.2018.8.11.0050; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)/[Atos executórios, Diligências]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Nos termos da legislação em vigor, mormente o 

Provimento nº 07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte 

requerente, por meio de seu patrono constituído, para efetuar o 

pagamento de diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, 

cujo acesso se dá através do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba 

"Emissão de Guias Online", aportando-se aos autos o comprovante de 

pagamento a fim de que seja possibilitado o cumprimento do mandado de 

intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça. Nada mais. CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 26 de outubro de 2018 MAYRA CORADI BRAGA Analista 

Judiciário SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS E 

INFORMAÇÕES: , Centro, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 

78360-000 TELEFONE: (65) 33822440

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000904-40.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

HELVIO LUIZ KOWALEWSKI (REQUERENTE)

SUELY COSTA KOWALEWSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO OAB - MT2492/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO SCHMITT (REQUERIDO)

ADERBAL LUCIO MOREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000904-40.2018.8.11.0050. REQUERENTE: HELVIO LUIZ KOWALEWSKI, 

SUELY COSTA KOWALEWSKI REQUERIDO: ADERBAL LUCIO MOREIRA, 

LEONARDO SCHMITT DECISÃO Vistos, etc. 1. Trata-se de tutela provisória 

de urgência antecipada em caráter antecedente com pedido liminar de 

manutenção de posse proposta por HÉLVIO LUIZ KOWALEWSKI em face 

de ADERBAL LÚCIO MOREIRA. 2. Verifica-se que o requerente vendeu a 

propriedade de terra denominada Fazenda Lorena aos requeridos, que 

não honraram o pagamento das prestações referentes à compra da 

fazenda. 3. A venda foi formalizada através de Contrato Particular de 

Compra e Venda e Instrumentos Particulares Aditivos, modalidade diversa 

da preconizada pelo Código Civil (artigos 108 e 1245 do CC/02), além de 

não constar nos autos o pagamento dos tributos devidos. 4. O referido 

imóvel está localizado na Cidade e Comarca de Brasnorte, analisando 

artigo 47 do CPC, o qual preconiza que nas ações fundadas em direito real 

sobre imóveis o foro competente é o de situação da coisa, podendo o 

autor optar pela eleição de foro se o litígio não recair sobre o direito de 

propriedade. 5. No caso em tela verifico que trata-se de direito de 

propriedade, para tanto não ponde ser eleito foro diverso da situação da 

coisa, senão vejamos: "Art. 47. Para as ações fundadas em direito real 

sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa. § 1o O autor 

pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio 

não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e 

demarcação de terras e de nunciação de obra nova. § 2o A ação 

possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo 

juízo tem competência absoluta." 6. Portanto, tratando-se de caso de 

incompetência absoluta da deste Juízo, caso é de imediato declínio de 

competência para a Comarca de Brasnorte/MT, foro da situação da coisa. 

7. Diante do exposto, declaro incompetente a presente unidade 

jurisdicional para o processo e julgamento do presente feito, determinando 

sua remessa para a Comarca de Brasnorte/MT, a quem compete apreciar 

os requisitos da petição inicial e o requerimento de concessão de 

assistência judiciária gratuita desta demanda que versa um negócio 

jurídico da compra e venda de um imóvel no valor de R$ 1.450.000,00 (um 

milhão, quatrocentos e cinquenta mil reais). 8. Intime-se o autor, através de 

seu Advogado legalmente constituído, via DJE, para que, querendo, se 

manifeste. 8. Procedam as baixas e anotações pertinentes e remetam-se 

os autos ao juízo competente. 9. Cumpra-se expedindo o necessário. 
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Campo Novo do Parecis/MT, 25 de outubro de 2018. PEDRO DAVI BENETTI 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000618-62.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J G PILGER EMPREENDIMENTOS - ME (RÉU)

VANDERLEI EDECIO ZIMMER (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000618-62.2018.8.11.0050. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: J G 

PILGER EMPREENDIMENTOS - ME, VANDERLEI EDECIO ZIMMER 1. Cuida-se 

a espécie de Ação Monitória em que se objetiva o recebimento de cheque 

emitidos pelo requerido. Todavia, antes de determinar a citação dos 

executados, mister que o exequente apresente a qualificação correta da 

parte executada. 2. Saliento, outrossim, que a qualificação correta é 

medida imprescindível para a prática dos ofícios de justiça, consoante 

prevê o artigo 315 da CNGC, que ora se transcreve. “Art. 315. Em todos 

os termos e atos em geral, a qualificação das pessoas será a mais 

completa possível, contendo o nome por inteiro, o número do RG e do CPF, 

a naturalidade, o estado civil, a profissão e o endereço do local do 

trabalho, a filiação, a residência e o domicílio especificados (rua, número, 

bairro, cidade). Nas inquirições constará, também, a data do nascimento.” 

3. Assim, à vista das alegações alinhadas alhures e em observância aos 

princípios da economia processual e da celeridade, determino a emenda à 

inicial, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento, nos termos 

art. 321 § único, art. 319, II e art. 320, do CPC informando o endereço da 

parte executada . 4. Intime-se e cumpra-se. CAMPO NOVO DO PARECIS, 

14 de setembro de 2018. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1000769-28.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA (EMBARGANTE)

INXU GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA S/A 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ERNESTO GOMES CAVALCANTE OAB - CE33817 

(ADVOGADO(A))

PEDRO HENRIQUE BEZERRIL MIRANDA FONTENELE OAB - CE27526 

(ADVOGADO(A))

MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA OAB - CE33806 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO GOLON (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000769-28.2018.8.11.0050. EMBARGANTE: INXU GERADORA E 

COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA S/A, PRIMUS 

INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA EMBARGADO: GUAJARA 

REVENDEDORA DE DIESEL LTDA, MARIO GOLON Vistos, etc. 1. Trata-se 

de Embargos de Terceiro oposto por Primus Incorporação e Construção 

LTDA e Inxú Geradora e Comercializadora de Energia Elétrica S/A em face 

de Mário Golon arguindo, em síntese, serem as legítimas proprietárias de 

uma fração de 43,0128ha que integraria a Fazenda São Marcos, objeto de 

indicação do embargado à penhora nos autos de execução movida por 

Guajará Revendedora de Diesel LTDA. 2. Requer em sede de tutela de 

urgência a suspensão de eventuais atos que afetem a propriedade ou 

posse do imóvel em discussão. 3. Juntou aos autos os documentos. 4. Os 

autos vieram conclusos. 5. Fundamento e decido. 6. Os Embargos de 

Terceiro tratam-se de uma ação de conhecimento, constitutiva negativa, 

de procedimento especial sumário, cuja finalidade é livrar o bem ou direito 

de posse ou propriedade de terceiro da constrição judicial que lhe foi 

injustamente imposta em processo de que não faz parte sobre os quais 

tenha direito incompatível com o ato constritivo. 7. O embargante pretende 

obter a liberação, ou evitar a constrição de bens ou direito indevidamente 

constrito ou ameaçado de o ser, consoante artigo 674 do CPC, a saber: 

“Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou 

ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha 

direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu 

desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.” 8. Mais 

adiante, o artigo 678, do mesmo diploma processual, dispõe o seguinte: 

Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou 

a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens 

litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração 

provisória da posse, se o embargante a houver requerido. Parágrafo 

único. O juiz poderá condicionar a ordem de manutenção ou de 

reintegração provisória de posse à prestação de caução pelo requerente, 

ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente. 9. 

Da análise dos autos, verifico que o embargante visa a obtenção da tutela 

para o fim de manter-se na posse do imóvel sem, no entanto, garantir a 

execução de forma idônea, uma vez que deixou de prestar caução 

sobretudo ao se considerar que a posse e propriedade do bem objeto da 

presente lide é justamente o que se discute, não prestando o mesmo para 

fins de garantia. 10. Ademais, em que pese a existência de escritura de 

venda e compra de parcela da propriedade denominada Fazenda São 

Marcos, não há qualquer averbação junto à matrícula do imóvel acerca do 

contrato entabulado. 11. Ausente, portanto, a plausibilidade do direito do 

embargante. 12. Dessa forma, não se encontram presentes os requisitos 

necessários para o deferimento liminar da suspensão do mandado de 

busca e apreensão nos termos do art.677 do CPC. 13. Com estas 

considerações, INDEFIRO o pedido do embargante uma vez que ausente 

os requisitos necessários, na forma do art.677 do CPC. 14. Cite-se o 

embargado, para contestar, em 15 dias (art. 679 CPC) constando as 

advertências dos arts. 307 e 334 do CPC. 15. Intimem-se. Cumpra-se. 16. 

Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais. 17. Intimem-se. Cumpra-se. CAMPO NOVO DO PARECIS, 24 de 

setembro de 2018. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1000769-28.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA (EMBARGANTE)

INXU GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA S/A 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ERNESTO GOMES CAVALCANTE OAB - CE33817 

(ADVOGADO(A))

PEDRO HENRIQUE BEZERRIL MIRANDA FONTENELE OAB - CE27526 

(ADVOGADO(A))

MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA OAB - CE33806 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO GOLON (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000769-28.2018.8.11.0050. EMBARGANTE: INXU GERADORA E 

COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA S/A, PRIMUS 

INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA EMBARGADO: GUAJARA 

REVENDEDORA DE DIESEL LTDA, MARIO GOLON Vistos, etc. 1. Trata-se 

de Embargos de Terceiro oposto por Primus Incorporação e Construção 

LTDA e Inxú Geradora e Comercializadora de Energia Elétrica S/A em face 

de Mário Golon arguindo, em síntese, serem as legítimas proprietárias de 

uma fração de 43,0128ha que integraria a Fazenda São Marcos, objeto de 

indicação do embargado à penhora nos autos de execução movida por 

Guajará Revendedora de Diesel LTDA. 2. Requer em sede de tutela de 

urgência a suspensão de eventuais atos que afetem a propriedade ou 

posse do imóvel em discussão. 3. Juntou aos autos os documentos. 4. Os 

autos vieram conclusos. 5. Fundamento e decido. 6. Os Embargos de 

Terceiro tratam-se de uma ação de conhecimento, constitutiva negativa, 

de procedimento especial sumário, cuja finalidade é livrar o bem ou direito 

de posse ou propriedade de terceiro da constrição judicial que lhe foi 

injustamente imposta em processo de que não faz parte sobre os quais 

tenha direito incompatível com o ato constritivo. 7. O embargante pretende 

obter a liberação, ou evitar a constrição de bens ou direito indevidamente 

constrito ou ameaçado de o ser, consoante artigo 674 do CPC, a saber: 

“Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou 

ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha 

direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu 

desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.” 8. Mais 

adiante, o artigo 678, do mesmo diploma processual, dispõe o seguinte: 

Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou 
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a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens 

litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração 

provisória da posse, se o embargante a houver requerido. Parágrafo 

único. O juiz poderá condicionar a ordem de manutenção ou de 

reintegração provisória de posse à prestação de caução pelo requerente, 

ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente. 9. 

Da análise dos autos, verifico que o embargante visa a obtenção da tutela 

para o fim de manter-se na posse do imóvel sem, no entanto, garantir a 

execução de forma idônea, uma vez que deixou de prestar caução 

sobretudo ao se considerar que a posse e propriedade do bem objeto da 

presente lide é justamente o que se discute, não prestando o mesmo para 

fins de garantia. 10. Ademais, em que pese a existência de escritura de 

venda e compra de parcela da propriedade denominada Fazenda São 

Marcos, não há qualquer averbação junto à matrícula do imóvel acerca do 

contrato entabulado. 11. Ausente, portanto, a plausibilidade do direito do 

embargante. 12. Dessa forma, não se encontram presentes os requisitos 

necessários para o deferimento liminar da suspensão do mandado de 

busca e apreensão nos termos do art.677 do CPC. 13. Com estas 

considerações, INDEFIRO o pedido do embargante uma vez que ausente 

os requisitos necessários, na forma do art.677 do CPC. 14. Cite-se o 

embargado, para contestar, em 15 dias (art. 679 CPC) constando as 

advertências dos arts. 307 e 334 do CPC. 15. Intimem-se. Cumpra-se. 16. 

Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais. 17. Intimem-se. Cumpra-se. CAMPO NOVO DO PARECIS, 24 de 

setembro de 2018. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1000769-28.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA (EMBARGANTE)

INXU GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA S/A 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ERNESTO GOMES CAVALCANTE OAB - CE33817 

(ADVOGADO(A))

PEDRO HENRIQUE BEZERRIL MIRANDA FONTENELE OAB - CE27526 

(ADVOGADO(A))

MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA OAB - CE33806 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO GOLON (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000769-28.2018.8.11.0050. EMBARGANTE: INXU GERADORA E 

COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA S/A, PRIMUS 

INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA EMBARGADO: GUAJARA 

REVENDEDORA DE DIESEL LTDA, MARIO GOLON Vistos, etc. 1. Trata-se 

de Embargos de Terceiro oposto por Primus Incorporação e Construção 

LTDA e Inxú Geradora e Comercializadora de Energia Elétrica S/A em face 

de Mário Golon arguindo, em síntese, serem as legítimas proprietárias de 

uma fração de 43,0128ha que integraria a Fazenda São Marcos, objeto de 

indicação do embargado à penhora nos autos de execução movida por 

Guajará Revendedora de Diesel LTDA. 2. Requer em sede de tutela de 

urgência a suspensão de eventuais atos que afetem a propriedade ou 

posse do imóvel em discussão. 3. Juntou aos autos os documentos. 4. Os 

autos vieram conclusos. 5. Fundamento e decido. 6. Os Embargos de 

Terceiro tratam-se de uma ação de conhecimento, constitutiva negativa, 

de procedimento especial sumário, cuja finalidade é livrar o bem ou direito 

de posse ou propriedade de terceiro da constrição judicial que lhe foi 

injustamente imposta em processo de que não faz parte sobre os quais 

tenha direito incompatível com o ato constritivo. 7. O embargante pretende 

obter a liberação, ou evitar a constrição de bens ou direito indevidamente 

constrito ou ameaçado de o ser, consoante artigo 674 do CPC, a saber: 

“Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou 

ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha 

direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu 

desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.” 8. Mais 

adiante, o artigo 678, do mesmo diploma processual, dispõe o seguinte: 

Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou 

a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens 

litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração 

provisória da posse, se o embargante a houver requerido. Parágrafo 

único. O juiz poderá condicionar a ordem de manutenção ou de 

reintegração provisória de posse à prestação de caução pelo requerente, 

ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente. 9. 

Da análise dos autos, verifico que o embargante visa a obtenção da tutela 

para o fim de manter-se na posse do imóvel sem, no entanto, garantir a 

execução de forma idônea, uma vez que deixou de prestar caução 

sobretudo ao se considerar que a posse e propriedade do bem objeto da 

presente lide é justamente o que se discute, não prestando o mesmo para 

fins de garantia. 10. Ademais, em que pese a existência de escritura de 

venda e compra de parcela da propriedade denominada Fazenda São 

Marcos, não há qualquer averbação junto à matrícula do imóvel acerca do 

contrato entabulado. 11. Ausente, portanto, a plausibilidade do direito do 

embargante. 12. Dessa forma, não se encontram presentes os requisitos 

necessários para o deferimento liminar da suspensão do mandado de 

busca e apreensão nos termos do art.677 do CPC. 13. Com estas 

considerações, INDEFIRO o pedido do embargante uma vez que ausente 

os requisitos necessários, na forma do art.677 do CPC. 14. Cite-se o 

embargado, para contestar, em 15 dias (art. 679 CPC) constando as 

advertências dos arts. 307 e 334 do CPC. 15. Intimem-se. Cumpra-se. 16. 

Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais. 17. Intimem-se. Cumpra-se. CAMPO NOVO DO PARECIS, 24 de 

setembro de 2018. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1000769-28.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA (EMBARGANTE)

INXU GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA S/A 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ERNESTO GOMES CAVALCANTE OAB - CE33817 

(ADVOGADO(A))

PEDRO HENRIQUE BEZERRIL MIRANDA FONTENELE OAB - CE27526 

(ADVOGADO(A))

MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA OAB - CE33806 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO GOLON (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS Cer t i dão  P rocesso : 

1000769-28.2018.8.11.0050; Valor causa: $100,000.00; Tipo: Cível; 

Espécie: EMBARGOS DE TERCEIRO (37)/[AQUISIÇÃO]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais. CAMPO NOVO DO PARECIS, 26 de outubro de 2018 

MAYRA CORADI BRAGA Analista Judiciário SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS E INFORMAÇÕES: , Centro, CAMPO NOVO 

DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 TELEFONE: (65) 33822440

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1000769-28.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA (EMBARGANTE)

INXU GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA S/A 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ERNESTO GOMES CAVALCANTE OAB - CE33817 

(ADVOGADO(A))

PEDRO HENRIQUE BEZERRIL MIRANDA FONTENELE OAB - CE27526 

(ADVOGADO(A))

MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA OAB - CE33806 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO GOLON (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS Cer t i dão  P rocesso : 

1000769-28.2018.8.11.0050; Valor causa: $100,000.00; Tipo: Cível; 

Espécie: EMBARGOS DE TERCEIRO (37)/[AQUISIÇÃO]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 
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Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais. CAMPO NOVO DO PARECIS, 26 de outubro de 2018 

MAYRA CORADI BRAGA Analista Judiciário SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS E INFORMAÇÕES: , Centro, CAMPO NOVO 

DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 TELEFONE: (65) 33822440

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1000769-28.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA (EMBARGANTE)

INXU GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA S/A 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ERNESTO GOMES CAVALCANTE OAB - CE33817 

(ADVOGADO(A))

PEDRO HENRIQUE BEZERRIL MIRANDA FONTENELE OAB - CE27526 

(ADVOGADO(A))

MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA OAB - CE33806 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO GOLON (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS Cer t i dão  P rocesso : 

1000769-28.2018.8.11.0050; Valor causa: $100,000.00; Tipo: Cível; 

Espécie: EMBARGOS DE TERCEIRO (37)/[AQUISIÇÃO]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais. CAMPO NOVO DO PARECIS, 26 de outubro de 2018 

MAYRA CORADI BRAGA Analista Judiciário SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS E INFORMAÇÕES: , Centro, CAMPO NOVO 

DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 TELEFONE: (65) 33822440

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001045-59.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CHAPADAO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CLECIO FERLIN OAB - MT0012564A (ADVOGADO(A))

RENATA FERRARI BORGES LEAL OAB - MT15628/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELAR MATEUS JACOBOWSKI (REQUERIDO)

VALDIR ROQUE JACOBOWSKI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS Cer t i dão  P rocesso : 

1001045-59.2018.8.11.0050; Valor causa: $32,193,270.20; Tipo: Cível; 

Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)/[CITAÇÃO, Atos executórios, 

Intimação]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Nos termos da legislação em vigor, mormente o 

Provimento nº 07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte 

requerente, por meio de seu patrono constituído, para efetuar o 

pagamento de diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, 

cujo acesso se dá através do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba 

"Emissão de Guias Online", aportando-se aos autos o comprovante de 

pagamento a fim de que seja possibilitado o cumprimento do mandado de 

intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça. Nada mais. CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 26 de outubro de 2018 MAYRA CORADI BRAGA Analista(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS E 

INFORMAÇÕES: , Centro, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 

78360-000 TELEFONE: (65) 33822440

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001045-59.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CHAPADAO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CLECIO FERLIN OAB - MT0012564A (ADVOGADO(A))

RENATA FERRARI BORGES LEAL OAB - MT15628/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELAR MATEUS JACOBOWSKI (REQUERIDO)

VALDIR ROQUE JACOBOWSKI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS Cer t i dão  P rocesso : 

1001045-59.2018.8.11.0050; Valor causa: $32,193,270.20; Tipo: Cível; 

Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)/[CITAÇÃO, Atos executórios, 

Intimação]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Nos termos da legislação em vigor, mormente o 

Provimento nº 07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte 

requerente, por meio de seu patrono constituído, para efetuar o 

pagamento de diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, 

cujo acesso se dá através do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba 

"Emissão de Guias Online", aportando-se aos autos o comprovante de 

pagamento a fim de que seja possibilitado o cumprimento do mandado de 

intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça. Nada mais. CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 26 de outubro de 2018 MAYRA CORADI BRAGA Analista(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS E 

INFORMAÇÕES: , Centro, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 

78360-000 TELEFONE: (65) 33822440

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000661-96.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA PEREIRA DE SENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA OAB - MT23574/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS Cer t i dão  P rocesso : 

1000661-96.2018.8.11.0050; Valor causa: $12,000.00; Tipo: Cível; 

Espécie: CAUTELAR INOMINADA (183)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Nos termos da legislação em vigor, bem como do 

Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja 

intimada a parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para que, 

querendo, apresente impugnação a contestação, no prazo legal. Nada 

mais. CAMPO NOVO DO PARECIS, 26 de outubro de 2018 MAYRA 

CORADI BRAGA Analista(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS E INFORMAÇÕES: , Centro, CAMPO NOVO 

DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 TELEFONE: (65) 33822440

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000606-48.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA EROTILDES DIAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS Cer t i dão  P rocesso : 

1000606-48.2018.8.11.0050; Valor causa: $11,448.00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ, RESTABELECIMENTO, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA 

ESPECÍFICA]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Nos termos da legislação em vigor, 

impulsiono o presente a fim de intimar as partes, para no prazo de 10 dias, 

se manifestarem acerca do Laudo Pericial juntado aos autos, sob pena de 

presunção de concordância com o laudo.Nada mais. CAMPO NOVO DO 
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PARECIS, 26 de outubro de 2018 MAYRA CORADI BRAGA Analista(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS E 

INFORMAÇÕES: , Centro, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 

78360-000 TELEFONE: (65) 33822440

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 17665 Nr: 1408-20.2005.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AEROFITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE ABREU FUNKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7.072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE APARECIDA 

BIAVA DE PAIVA - OAB:11460/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja conferido 

vistas dos autos ao advogado da parte autora, para que requeira o que de 

direito, no prazo legal.Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 93070 Nr: 3627-83.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Helfenstein Me , MILTON HELFENSTEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765/MT, EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13.311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que decorreu o prazo e os executados devidamente 

citados não contestaram a presente ação. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 3294 Nr: 829-48.2000.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO JOÃO MARCHETT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO GOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - OAB:7.203, 

SAMIR DARTANHAN RAMOS - OAB:8391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT

 A fim de possibilitar a apreciação do pedido de fls. 231/232, intime-se o 

exequente para apresentar planilha de débitos atualizada. Prazo: 05 

(dias). Com o aporte, façam-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 97530 Nr: 941-84.2018.811.0050

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA IZABEL THOMAS DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RENAULT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMARA FAVETTI SASSAKI - 

OAB:23.855/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURÉLIO CANCIO PELUSO - 

OAB:32.521/OAB/PR

 Código nº 97530

DESPACHO

Vistos, etc.

1. Intime-se o autor para, querendo apresentar impugnação à contestação.

2. Especifiquem as partes, de forma fundamentada, as provas que 

pretendem produzir no prazo de 10 (dez) dias sob pena de preclusão 

devendo, no mesmo prazo, depositar o rol de testemunhas caso haja 

interesse na produção de prova oral.

3. Decorrido o prazo, façam os autos conclusos.

4. No mais, aguarde-se realização de audiência de conciliação.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 91468 Nr: 2687-21.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONATAN GOMES DUARTE - 

OAB:71.613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 91468

DECISÃO

Vistos, etc.

1. Analisando detidamente os autos, não vislumbro a hipossuficiência 

alegada, considerando que a parte autora deixou de juntar qualquer 

comprovante de rendimento ou carteira de trabalho a fim de demonstrar 

sua remuneração.

2. Vale ressaltar, que o ônus da prova incumbe à parte autora quanto ao 

fato constitutivo do direito por ela invocado, o que não aconteceu no 

presente caso.

3. Assim, com fundamento no §2º do art.99 do CPC, INTIME-SE o autor 

para, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar a necessidade à concessão 

do benefício da assistência judiciária gratuita sob pena de indeferimento 

ou, em igual prazo, efetue o recolhimento das custas sob pena de 

extinção sem julgamento do mérito (art.456, §1º, CNGC).

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 95572 Nr: 5060-25.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIEL FABIAN DA SILVA - 

OAB:14.622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 95572

DESPACHO

Vistos, etc.

1. Por ser equivocada, torno nula a decisão de fl.164.

2. Considerando que a prova da atividade especial pode ser corroborada 

pelo depoimento de testemunhas, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 11 de dezembro de 2018 de 2018, às 15h00min.

3. Intime-se na forma dos arts. 269, 270 e 455 do CPC, devendo a parte 

depositar o rol de testemunhas com antecedência mínima de 10 (dez) dias 

da realização do ato.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 103489 Nr: 3578-08.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: 3ª VARA CRIMINAL DE JACIARA/MT, MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO GUIMARÃES 

NOGUEIRA - OAB:12853-B

 Código nº 103489

DECISÃO

Vistos, etc.,

1. Recebo a presente uma vez que preenche os requisitos do artigo 260 

do CPC.

2. Em consequência, designo a audiência para o dia 10 de dezembro de 

2018, às 15h00min.

3. Notifique-se a IRMP.
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4. Intime-se o patrono legalmente constituído.

 5. Cumpra-se, expedindo o necessário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 89959 Nr: 1748-41.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLOS SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:15154, JAQUELINE PERES LESSI 

LISANDRO - OAB:15.343/MT, JULIANA DE FÁTIMA LANI - 

OAB:16.059/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os autos com vistas ao advogado da vítima para 

que requeira o que de direito no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 81395 Nr: 1582-43.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA DE FREITAS MATOS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUSELIA SOARES BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE FREITAS MATOS 

BARBOSA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que torno sem efeito a intimação supra, vez que 

equivocada.Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 81395 Nr: 1582-43.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA DE FREITAS MATOS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUSELIA SOARES BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE FREITAS MATOS 

BARBOSA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca do ofício de fls. 49, no prazo legal. Nada mais.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65227 Nr: 3263-53.2013.811.0050

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDESDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IVANILTON CALISTO DE SOUZA, 

Filiação: Regina Calisto de Souza e Alvino Pereira de Barros, data de 

nascimento: 10/12/1977, brasileiro(a), natural de Morro do Chapéu-BA. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DE VOSSA SENHORIA NA QUALIDADE DE 

INVENTARIANTE PARA QUE DE PROSSEGUIMENTO AO FEITO.

Despacho/Decisão: Vistos EM CORREIÇÃO.1 – Processo em ordem. 

AGUARDE-SE o cumprimento da carta precatória expedida.2 – Apesar 

deste Juízo se encontrar em período correicional, na medida em que é 

determinada a devolução de todos os processos à Serventia, conforme 

deliberado na Portaria n. 001/2018-Gab., de modo a garantir ao advogado 

do autor o acesso ao processo a fim de viabilizar eventual manifestação 

no feito, AUTORIZA-SE a retirada dos autos em carga, ficando consignado 

a permanência da demanda pelo prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

busca e apreensão.3 – Devolvido o mandado, DETERMINA-SE a Senhora 

Gestora Judiciária que promova os devidos impulsos processuais.4 – Não 

restituída a missiva devidamente cumprida em prazo razoável, 

PROMOVA-SE a reiteração de ofício solicitando sua devolução.5 – 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wangston Taigor 

Gomes de Moraes, digitei.

Campo Novo do Parecis, 22 de outubro de 2018

Dilma Alves de Melo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30236 Nr: 284-60.2009.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DAIANE 

LTDA, ERVINO HERPICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DAIANE 

LTDA, CNPJ: 02488203000102 e atualmente em local incerto e não sabido 

ERVINO HERPICH, Cpf: 17640237149, brasileiro(a), casado(a), 

comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 26/01/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO DAIANE LTDA e ERVINO HERPICH, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6788/2008.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 30/10/2008

 - Valor Total: R$ 29.910,98 - Valor Atualizado: R$ 27.191,80 - Valor 

Honorários: R$ 2.719,18

Despacho/Decisão: DECISÃOVistos 1.Analisando os autos, verifico que 

não há notícias acerca do paradeiro da parte requerida, uma vez que 

conforme certidões de fls. 16,41 o mesmo não foi encontrado nos 

endereços indicados bem como não há informações sobre sua atual 

localização.2.Assim, com fundamento no art.256, II do CPC, CITE-SE a 

requerida via edital, com prazo de 30 (trinta) dias nos termos do art.257, III, 

CPC. 3.Nessa hipótese, desde já, nos termos do disposto no artigo 72, 

inciso II do Código de Processo Civil, nomeio Curador Especial da requerida 

citada por edital, a Defensoria Pública.4.Dê-se vistas ao curador para 

apresentação de defesa no prazo legal.5.Em seguida, manifeste-se o 

autor em 05 dias.6.Após, façam os autos conclusos.7.Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wangston Taigor 

Gomes de Moraes, digitei.

Campo Novo do Parecis, 22 de outubro de 2018

Dilma Alves de Melo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36035 Nr: 2824-47.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXSANDER BRIGHENTI, MAXSANDER 

BRIGHENTI-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MAXSANDER BRIGHENTI, Cpf: 

89621379172, Rg: 119.008432, Filiação: Gilberto Pedro Bringhenti e Ivone 

Natalicia Bringhenti, data de nascimento: 26/12/1975, brasileiro(a), natural 

de Bandeireantas-MS, casado(a), comerciante e atualmente em local 

incerto e não sabido MAXSANDER BRIGHENTI-ME, CNPJ: 

03293851000168, Inscrição Estadual: 131890514. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 26/10/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de MAXSANDER BRIGHENTI e 

MAXSANDER BRIGHENTI-ME, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

1891/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 12/01/2010

 - Valor Total: R$ 3.213,43 - Valor Atualizado: R$ 2.921,30 - Valor 

Honorários: R$ 292,13

Despacho/Decisão: DECISÃOVistos 1.Analisando os autos, verifico que 

não há notícias acerca do paradeiro da parte requerida, uma vez que 

conforme certidões de fls. 13,52 o mesmo não foi encontrado nos 

endereços indicados bem como não há informações sobre sua atual 

localização.2.Assim, com fundamento no art.256, II do CPC, CITE-SE a 

requerida via edital, com prazo de 30 (trinta) dias nos termos do art.257, III, 

CPC. 3.Nessa hipótese, desde já, nos termos do disposto no artigo 72, 

inciso II do Código de Processo Civil, nomeio Curador Especial da requerida 

citada por edital, a Defensoria Pública.4.Dê-se vistas ao curador para 

apresentação de defesa no prazo legal.5.Em seguida, manifeste-se o 

autor em 05 dias.6.Após, façam os autos conclusos.7.Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wangston Taigor 

Gomes de Moraes, digitei.

Campo Novo do Parecis, 22 de outubro de 2018

Dilma Alves de Melo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30231 Nr: 306-21.2009.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO SECOS E MOLHADOS BNG LTDA, 

DENI NAFEZ BAZI, CRISTIANO TIAGO OLIVEIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): COMÉRCIO SECOS E MOLHADOS BNG 

LTDA, CNPJ: 04475172000172, atualmente em local incerto e não sabido 

CRISTIANO TIAGO OLIVEIRA GOMES, Cpf: 61712922149, Rg: 949.715, 

Filiação: José de Araújo Gomes e Maria Oliveira Gomes, data de 

nascimento: 10/09/1976, brasileiro(a), natural de Barra do Garças-MT, 

casado(a), comerciante e atualmente em local incerto e não sabido DENI 

NAFEZ BAZI, Cpf: 99767694153, Rg: 152.1008-1, Filiação: Jeanette Nafez 

El Bazi, brasileiro(a), solteiro(a), comerciante. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 26/01/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de COMÉRCIO SECOS E 

MOLHADOS BNG LTDA, CRISTIANO TIAGO OLIVEIRA GOMESE OUTROS, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de ICMS, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 336/2008.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 30/04/2008

 - Valor Total: R$ 12.512,53 - Valor Atualizado: R$ 11.375,03 - Valor 

Honorários: R$ 1.137,50

Despacho/Decisão: DECISÃOVistos 1.Analisando os autos, verifico que 

não há notícias acerca do paradeiro da parte requerida, uma vez que 

conforme certidões de fls. 13,27o mesmo não foi encontrado nos 

endereços indicados bem como não há informações sobre sua atual 

localização.2.Assim, com fundamento no art.256, II do CPC, CITE-SE a 

requerida via edital, com prazo de 30 (trinta) dias nos termos do art.257, III, 

CPC. 3.Nessa hipótese, desde já, nos termos do disposto no artigo 72, 

inciso II do Código de Processo Civil, nomeio Curador Especial da requerida 

citada por edital, a Defensoria Pública.4.Dê-se vistas ao curador para 

apresentação de defesa no prazo legal.5.Em seguida, manifeste-se o 

autor em 05 dias.6.Após, façam os autos conclusos.7.Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wangston Taigor 

Gomes de Moraes, digitei.

Campo Novo do Parecis, 22 de outubro de 2018

Dilma Alves de Melo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83360 Nr: 2765-49.2016.811.0050

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPDCNDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VERONICA DAY, Cpf: 03988221155, Rg: 

2062860-9, Filiação: Bernardete Day, data de nascimento: 26/08/1988, 

brasileiro(a), natural de Espigão do Oeste-RO, convivente, Telefone 65 

99808 0433 e atualmente em local incerto e não sabido ADRIANO BENITE 

DE SOUZA, Filiação: Lina Aparecida Benite e Luiz de Souza, data de 

nascimento: 26/07/1988, brasileiro(a), natural de Camapua-MS, 

convivente, pedreiro, Telefone 65 99631 1480. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE 

APLICAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA formulado pela 

ofendida e, por conseguinte, confirmo a decisão liminar, DECLARANDO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fundamento no 

art. 487, I, do NCPC. Sem custas nos termos do art. 28 da Lei n.º 

11.340/06 c/c a Lei 1.060/50. Após a juntada, e estando o processamento 

do inquérito policial já afeto a este juízo, determino a extração, mediante 

traslado, de cópia da decisão concessiva das medidas protetivas de 

urgência para os autos principais.Transitada esta em julgado e efetivado o 

traslado ARQUIVE-SE os autos com as devidas baixas e anotações.Dou 

esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro na 

forma do Prov. N.º 42/2008/CGJ/MT.Intimem-se.Notifique-se o Ministério 
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Público. CUMPRA-SE providenciando e expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wangston Taigor 

Gomes de Moraes, digitei.

Campo Novo do Parecis, 22 de outubro de 2018

Dilma Alves de Melo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96765 Nr: 528-71.2018.811.0050

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPDCNDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MIRYÃ ANDREIA PAZ, Cpf: 

03500558151, Rg: 30647592, Filiação: Cleunir Roque Paz e Angelita 

Lampert Paz, data de nascimento: 09/08/1991, brasileiro(a), natural de S. 

Ant. Sudoeste-PR, solteiro(a), Telefone 65 99938 9130. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Feitas tais considerações e à vista dos subsídios constantes 

nos autos que apontam a necessidade das medidas protetivas já 

concedidas e, ainda, considerandoa presunção de veracidade dos fatos 

alegados,JULGO PROCEDENTES os pedidos constantes na peça exordial, 

nos termos da liminar concedida, que torno definitiva. As medidas terão 

vigência até o trânsito em julgado da sentença de absolvição no processo 

principal, ou até a extinção da pena, acaso condenado o suposto 

agressor.Diante do exposto, posterga-se os efeitos das respectivas 

medidas deferidas pelo prazo de 01 (um) ano, contados da ciência da 

ofendida, devendo aquela ser cientificada nos termos do art. 201, §2º, do 

CPP .Ressalta-se, contudo, que ocorrendo novas investidas por parte do 

agressor, no prazo acima mencionado, poderá a vítima postular pelo 

desarquivamento destes autos para requerer o que de direito.Decorrido tal 

prazo, não restará prejudicado novo pedido, em caso de eventual e novo 

comportamento desviado do indiciado.Por derradeiro, INTIME-SEa 

requerente e o requerido via DJE (art. 270 e 346 do CPC).Sem custas e 

honorários. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE o Ministério 

Público.Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE o presente 

incidente.SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO.CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário com as cautelas de estilo

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wangston Taigor 

Gomes de Moraes, digitei.

Campo Novo do Parecis, 15 de outubro de 2018

Dilma Alves de Melo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 94778 Nr: 4647-12.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ PRETTO SCHOSSLER, STÉFANO 

COURI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE JOSEFA DE SOUZA - 

OAB:17378/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Newton de 

Figueiredo Castro - OAB:8.392/MT

 Vistos.

Em análise ao pedido de f. 168-169, observa-se que a parte requerente 

diligenciou na busca de localizar o atual endereço da parte requerida, no 

entanto, não obteve êxito (f. 153-158).

Destarte, DEFIRO o pedido de busca de endereço do requerido André 

Pretto Schossler pelos Sistemas Infojud e BacenJud, cujo resultado segue 

em anexo.

Sendo os resultados negativos ou apresentando endereços já 

diligenciados, OFICIEM-SE as concessionárias prestadoras de serviços 

públicos indicados às f. 169, nos termos do artigo 256, §3° do CPC, 

solicitando informações quanto ao endereço do requerido André Pretto 

Schossler.

Constatado endereço diverso, expeça-se o competente mandado 

citatório/intimatório, ficando, desde já, designada audiência de conciliação 

entre a parte autora e o requerido André Pretto Schossler para o dia 

07/12/2018, às 14h00min.

Caso contrário, intime-se a parte autora para manifestar-se, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 15 dias.

Outrossim, CANCELO a audiência de conciliação designada para o dia 

26/10/2018, haja vista que já houve a realização de audiência de 

conciliação entre a parte autora e o requerido Stefano Couri, a qual restou 

inexitosa, consoante se vê às f. 147.

No mais, CERTIFIQUE-SE quanto à apresentação de contestação pelo 

requerido Stefano Couri.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 103800 Nr: 3685-52.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR JOSÉ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT

 Vistos.

Trata-se de guia executiva provisória de pena privativa de liberdade em 

que figura como reeducando Odair José de Oliveira, condenado à pena de 

12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do 

crime previsto no artigo 217-A, caput, c/c artigo 226, inciso II, ambos do 

Código Penal (cf. guia provisória de f. 03).

Após a formação deste executivo, o Ministério Público requereu a 

elaboração do cálculo de pena (f. 67).

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

De início, verifica-se que não consta na guia executiva o regime imposto 

ao reeducando, de modo que determino sua retificação nos moldes da 

sentença que instrui estes autos.

Sem prejuízo, proceda-se à elaboração do cálculo de pena de acordo com 

as informações constantes da guia executiva provisória de f. 03.

Após, intimem-se as partes para, querendo, apresentarem impugnação ao 

cálculo de pena, sob pena de concordância tácita.

Com as manifestações ou decorrido o prazo, certifique-se e tornem os 

autos conclusos para deliberações.

Sem prejuízo, certifique-se acerca do trânsito em julgado da ação penal de 

código 96934, em trâmite perante este Juízo, para que possibilite o aporte 

da guia de execução definitiva.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81315 Nr: 1534-84.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO RICARDO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERSON SIQUEIRA DE 

MELO - OAB:18.701/MT

 Vistos.

Em que pese o teor da certidão de f. 448, verifica-se que houve intimação 

de patrono distinto ao que o reeducando constitui nestes autos, conforme 

instrumento procuratório aportado às f. 337, o que inclusive já tinha sido 

informado pela Defensoria Pública às f. 447.

Assim, determino seja o reeducando intimado, por meio de seu patrono 

constituído, via publicação no DJE, para tomar ciência acerca da planilha 

de remição aportada às f. 438, bem como, caso queira, apresentar 
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manifestação em relação ao parecer ministerial aportado às f. 445-446.

Após, tornem os autos conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 90375 Nr: 2022-05.2017.811.0050

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE CANA 

DE CAMPO NOVO DO PARECIS - COPRODIA, ANTONIO RICARDO 

GIACOMET, FERNANDO LUIS GIACOMET, MÁRIO VICENTE SPONCHIADO, 

SILVIA FERNANDA GIACOMET, ESPÓLIO DE IVONE LÚCIA GIACOMET, 

LUIS CARLOS LORO, CARLOS DIOGO MOTTA GARCIA, ANDREIA CERVO 

STEFANELLO, MARCELA MICHEL STEFANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA AGUA AZUL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO OLIVEIRA MACHADO 

- OAB:9.012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA FABIANA HERMANN 

ZAGOTTO CONSALTER - OAB:25009, EWERTON SOLER CONSALTER - 

OAB:24858/PR

 Vistos.

Considerando que na data aprazada para a realização da solenidade 

designada às f. 1655 esta Magistrada estará afastada para tratamento de 

s a ú d e ,  r e d e s i g n o  a  a u d i ê n c i a  p a r a  o  d i a 

___29___/__11___/___2018______, às __17___h__40___min, a ser 

realizada na sala de audiências deste Juízo.

Para tanto, cumpra-se integralmente a decisão anterior a fim de evitar 

prejuízo na solenidade ora redesignada.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 84734 Nr: 3625-50.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RELIQUIAS SANTOS & NEUMANN LTDA, 

FÁBIO RELÍQUIAS SANTOS, SANDRA ZOCCHE NEUMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO SALVI - 

OAB:22.364-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em análise ao pedido de f. 84-84v, observa-se que a parte requerente 

diligenciou na busca de localizar o atual endereço da parte requerida, no 

entanto, não obteve êxito (f. 74-77).

Destarte, DEFIRO o pedido de busca de endereço dos requeridos pelos 

Sistemas Infojud e BacenJud, cujo resultado segue em anexo.

Sendo o resultado negativo, intime-se a parte autora para manifestar-se, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias.

Constatado endereço diverso, expeça-se o competente mandado 

citatório/intimatório, ficando, desde já, designada audiência de conciliação 

para o dia 07/12/2018, às 13h30min.

Renumere-se o feito a partir da f. 77.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 76775 Nr: 3221-33.2015.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIO THIESEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE ALVES THEODORO 

DE MORAES - OAB:11.950/MT, MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal e com fundamento 

no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, para ABSOLVO 

Cláudio Thiesen devidamente qualificado nos autos.Transitada em julgado 

esta decisão, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

devidas.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 86284 Nr: 4681-21.2016.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURILIO MORAES CALLEGARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal e com fundamento 

no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, para ABSOLVO 

Maurílio Moraes Callegaro devidamente qualificado nos autos.Transitada 

em julgado esta decisão, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações devidas.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 68429 Nr: 2175-43.2014.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERSON ROZANTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Aos vinte cinco dias do mês de outubro do ano de 2.018, nesta cidade e 

Comarca de Campo Novo do Parecis, Estado de Mato Grosso, na sala de 

audiências, no edifício do Fórum, onde se encontrava presente a 

Meritíssima Juíza de Direito CLÁUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA, às 

18h00min, foi declarada aberta a presente audiência nos autos da Ação 

Penal nº. 2175-43.2014.811.0050 (Cód. 68429).

Compareceram o Promotor de Justiça, Dr. Luiz Augusto Ferres Schimith, o 

réu Everson Rozante da Silva, acompanhado de seu Advogado Dr. Edson 

Felipe Toniasso Veiga.

Ausentes a testemunha Valmil de Luqui Nunes.

A defesa requereu a juntada de substabelecimento.

Em seguida, a MMª Juíza deliberou: “Vistos. Defiro a juntada de 

substabelecimento. Considerando o não comparecimento da testemunha, 

conforme oficio retro, redesigno a audiência para o dia 13 de agosto de 

2019, às 17 horas, para oitiva da testemunha Valmil de Luqui Nunes, bem 

como para o interrogatório do réu. Requisite-se. Intime-se. Saem os 

presentes intimados. Cumpra-se.” Nada mais. Determinou a MMº Juíza que 

às 18h02min encerrasse o presente termo que, lido e achado conforme, 

vai devidamente assinado. Eu, _______ (Angela Carla Einik), Gestora 

Administrativa 2, que digitei e subscrevi.

 Cláudia Anffe Nunes da Cunha Luiz Augusto Ferres Schimith

Juíza de Direito Promotor de Justiça

Edson Felipe Toniasso Veiga

Advogado

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 70510 Nr: 3610-52.2014.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDISEL PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAHATMA GARCIA JOAQUIM - 

OAB:17.723/MT, Newton Zacarias Peterman Fregadolli Brandão - 

OAB:10.515/MT, SANDRA ELIANE JOHN - OAB:12756/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIA MATOS AMARAL - 

OAB:21978-B/MT, DÉBORA MARQUES VAN DER SAND - 

OAB:21.262/MT, DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT, MAIRA GIOVANA 

LESCIUK PEREIRA - OAB:21.444-B/MT

 Vistos.

Dê-se vista do processo às partes, para a apresentação das alegações 

finais, na forma e no prazo legal (art 364, §2° CPC).
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Após, conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 75988 Nr: 2781-37.2015.811.0050

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IVANETE SINKARCHUK MOLETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE VALTAIR BOHM MOLETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ED MAYLON RIBEIRO - 

OAB:16.966/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ED MAYLON RIBEIRO - 

OAB:16.966/MS

 Vistos.

Considerando que não consta qualquer informação no AR de f. 51, 

RENOVA-SE a intimação da parte inventariante (f. 50).

Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 36103 Nr: 2892-94.2010.811.0050

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVAL RIBEIRO DE SANTANA, MARIA NILVA DA SILVA 

LIMA, EDGAR RIBEIRO DE SANTANA, MARIA NEVES DE SANTANA 

MENDONÇA, MARIA NEIVA DE SANTANA DA SILVA, EDJALMA 

APARECIDO DE SANTANA, EDVANDES RIBEIRO DE SANTANA, MARIA 

NEIDE DA SILVA DA SILVA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SEBASTIÃO RIBEIRO DE 

SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2892-94.2010.811.0050 (Código 36103)

Vistos.

Trata-se de ação de inventário na forma de arrolamento sumário dos bens 

deixados por Sebastião Ribeiro de Santana ajuizado por Edval Ribeiro de 

Santana, Maria Nilva da Silva Lima, Maria Neves de Santana Mendonça, 

Maria Neiva de Santana da Silva, Edgar Ribeiro de Santana, Ademar 

Lourenço de Santana, Edjalma Aparecido de Santana, Maria Nadia da Silva 

Santana, Maria Neide da Silva Santana e Edvandes Ribeiro de Santana.

Às f. 58-58v foi devidamente homologada a partilha de bens apresentada 

pelos herdeiros.

Às 85/86, o inventariante requereu a expedição do formal de partilha em 

favor apenas da herdeira Maria Nilva da Silva Lima, haja vista que os 

demais herdeiros realizaram a cessão de direitos hereditários (f. 87-91).

Às f. 112-116, o inventariante apresentou novo esboço de partilha.

Foram acostadas certidões negativas às f. 129-132.

Às f. 134-134v o inventariante reiterou o pedido de homologação da 

partilha.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o esboço de partilha do 

bem foi homologado por sentença em 26/08/2011, todavia, os 

interessados realizaram cessão de direitos hereditários em 16/01/2015.

É cediço que a cessão de direitos hereditários é contrato mediante o qual 

se opera a transmissão de direitos provenientes de sucessão, enquanto 

não dados à partilha, nos termos do artigo 1.793 do Código de Processo 

Civil.

Todavia, em que pese ter havido a cessão de direitos hereditários após a 

homologação da partilha, não vejo óbice em determinar a expedição do 

termo de adjudicação do imóvel em favor apenas da herdeira Maria Nilva 

da Silva Lima e seu esposo Mauro Monteiro de Lima, considerando a 

presença da documentação indispensável para tanto documentação (f. 

87-91, 129-132 e 140).

Desta feita, EXPEÇA-SE o competente termo de adjudicação em favor da 

herdeira/cessionária Maria Nilva da Silva Lima e seu esposo Mauro 

Monteiro de Lima.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81918 Nr: 1894-19.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO RODRIGUES QUERENDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, DAIANA TAYSE TESSARO MINOZZO - 

OAB:12.280/MT, FERNANDO ROBERTO DIAS - OAB:14.574/MT, 

JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:15.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACO CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013 A

 Vistos.

Trata-se de ação de cobrança entre as partes acima nominadas.

No decorrer do processo as partes informaram a composição de acordo, 

mediante as condições estabelecidas no documento de f. 196-196v, 

requerendo a sua homologação.

Vieram-me os autos conclusos.

 É o sucinto relatório.

 DECIDO.

Compulsando os autos com a devida diligência observo que as partes 

transigiram amigavelmente quanto ao conflito existente na presente 

demanda.

Outrossim, a parte requerida cumpriu com as determinações do acordo, 

consoante se vê às f. 195-195v.

Assim, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as partes, na forma e 

condições pactuadas no termo de f. 196-196v.

Com efeito, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b do CPC.

 Sem custas, ante o deferimento da justiça gratuita às f. 50.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 63266 Nr: 1274-12.2013.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI SEIBEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença entre as partes acima nominadas.

Às f. 165-166 o executado efetuou o depósito de R$2.104,36 e 

R$26.622,02.

Manifestação da exequente às f. 169, requerendo a transferência dos 

valores na conta informada.

Vieram os autos conclusos.

Decido.

Considerando que houve o adimplemento da obrigação, consoante se vê 

às f. 165-166, a extinção do feito é medida que se impõe.

Diante do exposto, DECLARO EXTINTO o processo, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que, consoante consta 

nos autos, o executado satisfez a obrigação.

Expeça-se alvará de levantamento em favor do exequente, conforme 

requerido.

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 27731 Nr: 1149-20.2008.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RUI DE ALMEIDA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
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SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A/MT, PATRICIA MARIANO DA SILVA - OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mateus Alves Araújo - 

OAB:PROC. FEDERAL

 .Nesse sentido, trago a colação julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso:AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARROLAMENTO DE 

BENS – SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA REGULARIZAÇÃO DA 

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E DO TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS 

HEREDITÁRIOS – ALEGADA POSSIBILIDADE DE OUTORGA DE 

PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PARTICULAR – DESCABIMENTO – 

OUTORGANTES NÃO ALFABETIZADOS – NECESSIDADE DE MANDATO 

POR INSTRUMENTO PÚBLICO – PRECEDENTES – TERMO AMIGÁVEL DE 

PARTILHA E CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS PARTICULAR – 

IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 1.793 DO CÓDIGO CIVIL – FORMALIZAÇÃO 

POR MEIO DE ESCRITURA PÚBLICA – CONCESSÃO DE PRAZO AO 

AGRAVANTE PARA REGULARIZAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO.A procuração firmada por pessoa analfabeta, para ter validade, 

necessita ser firmada por meio de instrumento público, registrado em 

cartório competente. Trata-se de pressuposto de validade da relação 

processual, o qual pode ser verificado até mesmo de ofício, e a qualquer 

tempo e grau de jurisdição. Precedentes.Segundo a regra do artigo 1.793 

do Código Civil, a cessão de direitos hereditários deve ocorrer por meio de 

escritura pública, mormente no caso em que a cessão tem por objeto duas 

áreas de terras rurais, contendo 200 e 91,32 hectares, não se tratando, 

portanto, de simples transação, mas de negócio jurídico que envolve bens 

imóveis e requer a observância de todas as formalidades necessárias. 

Razoável a concessão de um prazo de 30 (trinta) dias para providências 

no sentido de proceder à regularização da representação processual e a 

formalização da cessão de direitos por meio de escritura pública, tendo em 

vista se tratar de quatro herdeiros além da meeira. (AI 157786/2013, 

DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 20/08/2014, Publicado no DJE 26/08/2014)Destarte, 

intime-se o autor, por intermédio do advogado constituído nos autos, para 

que, no prazo de 15 dias, colacione aos autos procuração firmada por 

instrumento público.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 30481 Nr: 547-92.2009.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOELI SCZMANSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILZA GOMES MACHRY - 

OAB:8245-B/MT, TELMO DA ROCHA MACHRY - OAB:8.280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA SALES 

TERTULIANO - OAB:PROC. FEDERAL

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que não há nos autos procuração "ad 

judicia", haja vista que a procuração de f. 15 foi outorgada para 

representação perante o Instituto Nacional do Seguro Social.

Destarte, intime-se a autora, para que, no prazo de 15 dias, regularize a 

representação processual, colacionando aos autos procuração "ad 

judicia".

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 39420 Nr: 2773-02.2011.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO PAES SILVESTRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO - OAB:12.280/MT, IDIONIR ALVES DIAS - OAB:13.448/MT, 

MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB:9.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a divergência dos cálculos apresentados pelas partes, determino à 

remessa dos autos a contadoria judicial, para a atualização do cálculo do 

débito.

Após, com a atualização, intimem-se as partes para que se manifestem.

Em seguida, tornem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 60218 Nr: 1202-59.2012.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGST, MONICA SANTOS TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mateus Alves Araújo - 

OAB:PROC. FEDERAL

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença entre as partes acima nominadas.

Às f. 273-274 o executado efetuou o depósito de R$1.202,17 e 

R$12.021,81.

Manifestação da exequente às f. 277, requerendo a transferência dos 

valores na conta informada.

Vieram os autos conclusos.

Decido.

Considerando que houve o adimplemento da obrigação, consoante se vê 

às f. 273-274, a extinção do feito é medida que se impõe.

Diante do exposto, DECLARO EXTINTO o processo, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que, consoante consta 

nos autos, o executado satisfez a obrigação.

Expeça-se alvará de levantamento em favor da exequente, conforme 

requerido.

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 71226 Nr: 4187-30.2014.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVI MIRANDA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXICASE MÁQUINAS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILZA GOMES MACHRY - 

OAB:8245-B/MT, Sales Missio - OAB:8142-B/MT, TELMO DA ROCHA 

MACHRY - OAB:8.280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE 

- OAB:10074-MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610/MT, MARIANA 

ROSA GOLBERTO MENEZES - OAB:16155, VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661-MT

 Vistos.

Considerando que a parte apelada já apresentou contrarrazões, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, para apreciação do 

recurso interposto, consignando as nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 38534 Nr: 1888-85.2011.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA MARIA DE JESUS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Considerando a inércia do perito, REVOGO a nomeação anteriormente 

feita e NOMEIO como perito o DR. ARTUR JOSÉ ALBERTI NETO, bem como 

fixo os honorários periciais em R$ 300,00 (trezentos reais), advertindo 

que o laudo pericial deverá ser entregue no prazo máximo de 30 dias, 

ressalvando que o pagamento dos honorários será efetuado na forma 

prevista na Resolução 305/2014-CJF.

Consigno que a perícia se realizará no dia 06/12/2018, às 13h40min., nas 

dependências deste Fórum.

Apresentado o laudo, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro 

da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme ANEXO I da Resolução n. 305/2014 do CJF.

 INTIMEM-SE as partes para, querendo, apresentar quesitos e indicar 

assistente técnico no prazo de 5 (cinco) dias.

ENCAMINHE-SE ao Sr. Perito os quesitos formulados nos autos, 

juntamente com cópias da petição inicial e os quesitos do ofício n. 

003/2013-PFE-INSS-INSS-SINOP-MT.

Após a juntada do laudo, DIGAM as partes, em dez (10) dias, consignando 

que o silêncio valerá pela presunção de concordância com o laudo.

Por fim, tendo em vista o teor da certidão retro, informando o 

descumprimento recalcitrante da determinação judicial pelo perito Dr. 

André Luciano de Meira Martins, extraia-se cópia dos autos e remeta-se à 

Autoridade Policial para a apuração de eventual crime de desobediência.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 29337 Nr: 2738-47.2008.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR CARLOS FERNANDES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT, ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CRISTINA CARDOSO 

ZANDONADI - OAB:5.319

 Desta feita, expeça-se ofício ao Conselho de Classe no qual está 

registrado o médico Dr. André Luciano Meira de Oliveira Martins, para 

ciência do ocorrido. Outrossim, aplico ao Sr. André Luciano Meira de 

Oliveira Martins a multa correspondente ao valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais) pelo não cumprimento tempestivo do encargo, nos termos do § 1º, 

do art. 468, do Código Penal Civil. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 40303 Nr: 557-34.2012.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIA ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - 

OAB:8161/MT, MAGALI FURTAK - OAB:7.790-MT, MYLLENA GUIZARDI 

T. M. BASTOS - OAB:9.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Desta feita, expeça-se ofício ao Conselho de Classe no qual está 

registrado o médico Dr. André Luciano Meira de Oliveira Martins, para 

ciência do ocorrido. Outrossim, aplico ao Sr. André Luciano Meira de 

Oliveira Martins a multa correspondente ao valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais) pelo não cumprimento tempestivo do encargo, nos termos do § 1º, 

do art. 468, do Código Penal Civil. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 70297 Nr: 3451-12.2014.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WASHINGTON GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILZA GOMES MACHRY - 

OAB:8245-B/MT, TELMO DA ROCHA MACHRY - OAB:8.280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, expeça-se ofício ao Conselho de Classe no qual está 

registrado o médico Dr. André Luciano Meira de Oliveira Martins, para 

ciência do ocorrido. Outrossim, aplico ao Sr. André Luciano Meira de 

Oliveira Martins a multa correspondente ao valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais) pelo não cumprimento tempestivo do encargo, nos termos do § 1º, 

do art. 468, do Código Penal Civil. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 71363 Nr: 42-91.2015.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE STANGERLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, expeça-se ofício ao Conselho de Classe no qual está 

registrado o médico Dr. André Luciano Meira de Oliveira Martins, para 

ciência do ocorrido. Outrossim, aplico ao Sr. André Luciano Meira de 

Oliveira Martins a multa correspondente ao valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais) pelo não cumprimento tempestivo do encargo, nos termos do § 1º, 

do art. 468, do Código Penal Civil. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 76378 Nr: 3017-86.2015.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIRE APARECIDA SOUZA DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, expeça-se ofício ao Conselho de Classe no qual está 

registrado o médico Dr. André Luciano Meira de Oliveira Martins, para 

ciência do ocorrido. Outrossim, aplico ao Sr. André Luciano Meira de 

Oliveira Martins a multa correspondente ao valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais) pelo não cumprimento tempestivo do encargo, nos termos do § 1º, 

do art. 468, do Código Penal Civil. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 78272 Nr: 4170-57.2015.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI FERNANDES MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.448/MT, MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB:9.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, expeça-se ofício ao Conselho de Classe no qual está 

registrado o médico Dr. André Luciano Meira de Oliveira Martins, para 

ciência do ocorrido. Outrossim, aplico ao Sr. André Luciano Meira de 

Oliveira Martins a multa correspondente ao valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais) pelo não cumprimento tempestivo do encargo, nos termos do § 1º, 

do art. 468, do Código Penal Civil. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 78500 Nr: 4328-15.2015.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALCIR ANTONIO DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.448/MT, MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB:9.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, expeça-se ofício ao Conselho de Classe no qual está 

registrado o médico Dr. André Luciano Meira de Oliveira Martins, para 

ciência do ocorrido. Outrossim, aplico ao Sr. André Luciano Meira de 

Oliveira Martins a multa correspondente ao valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais) pelo não cumprimento tempestivo do encargo, nos termos do § 1º, 

do art. 468, do Código Penal Civil. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81115 Nr: 1425-70.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCDO, RCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.448/MT, MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB:9.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a inércia do perito, REVOGO a nomeação anteriormente 

feita e NOMEIO como perito o DR. ARTUR JOSÉ ALBERTI NETO, bem como 

fixo os honorários periciais em R$ 300,00 (trezentos reais), advertindo 

que o laudo pericial deverá ser entregue no prazo máximo de 30 dias, 

ressalvando que o pagamento dos honorários será efetuado na forma 

prevista na Resolução 305/2014-CJF.

Consigno que a perícia se realizará no dia 06/12/2018 , às 16h00min., nas 

dependências deste Fórum.

Apresentado o laudo, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro 

da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme ANEXO I da Resolução n. 305/2014 do CJF.

 INTIMEM-SE as partes para, querendo, apresentar quesitos e indicar 

assistente técnico no prazo de 5 (cinco) dias.

ENCAMINHE-SE ao Sr. Perito os quesitos formulados nos autos, 

juntamente com cópias da petição inicial e os quesitos do ofício n. 

003/2013-PFE-INSS-INSS-SINOP-MT.

Após a juntada do laudo, DIGAM as partes, em dez (10) dias, consignando 

que o silêncio valerá pela presunção de concordância com o laudo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 93127 Nr: 3663-28.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVINO TOMAZ DE AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a inércia do perito, REVOGO a nomeação anteriormente 

feita e NOMEIO como perito o DR. ARTUR JOSÉ ALBERTI NETO, bem como 

fixo os honorários periciais em R$ 300,00 (trezentos reais), advertindo 

que o laudo pericial deverá ser entregue no prazo máximo de 30 dias, 

ressalvando que o pagamento dos honorários será efetuado na forma 

prevista na Resolução 305/2014-CJF.

Consigno que a perícia se realizará no dia 06/12/2018 , às 16h40min., nas 

dependências deste Fórum.

Apresentado o laudo, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro 

da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme ANEXO I da Resolução n. 305/2014 do CJF.

 INTIMEM-SE as partes para, querendo, apresentar quesitos e indicar 

assistente técnico no prazo de 5 (cinco) dias.

ENCAMINHE-SE ao Sr. Perito os quesitos formulados nos autos, 

juntamente com cópias da petição inicial e os quesitos do ofício n. 

003/2013-PFE-INSS-INSS-SINOP-MT.

Após a juntada do laudo, DIGAM as partes, em dez (10) dias, consignando 

que o silêncio valerá pela presunção de concordância com o laudo.

Por fim, tendo em vista o teor da certidão retro, informando o 

descumprimento recalcitrante da determinação judicial pelo perito Dr. 

André Luciano Meira de Oliveira Martins, extraia-se cópia dos autos e 

remeta-se à Autoridade Policial para a apuração de eventual crime de 

desobediência.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 94926 Nr: 4707-82.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA GLÓRIA RODRIGUES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a inércia do perito, REVOGO a nomeação anteriormente 

feita e NOMEIO como perito o DR. ARTUR JOSÉ ALBERTI NETO, bem como 

fixo os honorários periciais em R$ 300,00 (trezentos reais), advertindo 

que o laudo pericial deverá ser entregue no prazo máximo de 30 dias, 

ressalvando que o pagamento dos honorários será efetuado na forma 

prevista na Resolução 305/2014-CJF.

Consigno que a perícia se realizará no dia 06/12/2018 , às 16h20min., nas 

dependências deste Fórum.

Apresentado o laudo, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro 

da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme ANEXO I da Resolução n. 305/2014 do CJF.

 INTIMEM-SE as partes para, querendo, apresentar quesitos e indicar 

assistente técnico no prazo de 5 (cinco) dias.

ENCAMINHE-SE ao Sr. Perito os quesitos formulados nos autos, 

juntamente com cópias da petição inicial e os quesitos do ofício n. 

003/2013-PFE-INSS-INSS-SINOP-MT.

Após a juntada do laudo, DIGAM as partes, em dez (10) dias, consignando 

que o silêncio valerá pela presunção de concordância com o laudo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 29993 Nr: 50-78.2009.811.0050

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIR SOBRINHO ULKOWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a inércia do perito, REVOGO a nomeação anteriormente 

feita e NOMEIO como perito o DR. ARTUR JOSÉ ALBERTI NETO, bem como 

fixo os honorários periciais em R$ 300,00 (trezentos reais), advertindo 

que o laudo pericial deverá ser entregue no prazo máximo de 30 dias, 

ressalvando que o pagamento dos honorários será efetuado na forma 

prevista na Resolução 305/2014-CJF.

Consigno que a perícia se realizará no dia 06/12/2018 , às 13h20min., nas 

dependências deste Fórum.

Apresentado o laudo, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro 

da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme ANEXO I da Resolução n. 305/2014 do CJF.

 INTIMEM-SE as partes para, querendo, apresentar quesitos e indicar 

assistente técnico no prazo de 5 (cinco) dias.
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ENCAMINHE-SE ao Sr. Perito os quesitos formulados nos autos, 

juntamente com cópias da petição inicial e os quesitos do ofício n. 

003/2013-PFE-INSS-INSS-SINOP-MT.

Após a juntada do laudo, DIGAM as partes, em dez (10) dias, consignando 

que o silêncio valerá pela presunção de concordância com o laudo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 38680 Nr: 2033-44.2011.811.0050

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APP, EGDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com tais considerações, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 274, parágrafo único c/c art. 485, III, ambos do 

Código de Processo Civil.Sem custas, uma vez que a parte autora é 

beneficiária da AJG.Transitada em julgado, arquive-se com as devidas 

baixas e anotações.P.R.I.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 62903 Nr: 896-56.2013.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE GODINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT, VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A/ 

MT

 Vistos.

Trata-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público Estadual em face 

de Felipe Godinho.

A denúncia foi recebida em 23 de maio de 2013 (f. 28).

Proposta de suspensão condicional do processo aceita pelo acusado em 

03 de agosto de 2016 (f. 57).

Inexiste nos autos revogação do benefício.

Manifestação ministerial pela extinção da punibilidade em razão do 

cumprimento das condições anteriormente impostas (f. 75).

É o relatório.

Decido.

Da análise dos autos, máxime no que se refere a certidão de f. 74, verifico 

que o réu cumpriu às condições impostas.

Com efeito, nos termos do artigo 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95 e em 

consonância com a certidão inclusa nos autos e parecer ministerial, 

DECLARO EXTINTA A PENA, visto que o denunciado cumpriu as 

condições impostas e, via de consequência determino o ARQUIVAMENTO 

do presente feito.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se estes autos com as 

cautelas devidas.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário o necessário e com as cautelas 

de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 68122 Nr: 1942-46.2014.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDOT, DFDCH, AAAS, PRSES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 (...).Decido.DO ACUSADO ANDER ADRÉ AQUINO SILVADa análise dos 

autos, máxime no que se refere a certidão de f. 77, verifico que o réu 

Ander Adré Aquino Silva cumpriu às condições impostas.Com efeito, nos 

termos do artigo 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95 e em consonância com a 

certidão inclusa nos autos e parecer ministerial, DECLARO EXTINTA A 

PENA, visto que o denunciado cumpriu as condições 

impostas.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Ciência ao Ministério 

Público.DOS ACUSADOS PAULO ROGÉRIO SOUZA E SILVA E DOUGLAS 

FERREIRA DA CRUZ HAITOIndefiro, por ora, o requerimento ministerial de 

f. 81 no que se refere a revogação da suspensão condicional dos 

acusados supramencionados.Por outro lado, designo audiência de 

justificação para oitiva dos denunciados Douglas Ferreira da Crus Haito e 

Pau lo  Rogér io  Souza  pa ra  o  d ia  29 /11 /2018 ,  às 

18h00min.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário o necessário 

e com as cautelas de estilo.Campo Novo do Parecis (MT), 26 de outubro 

de 2018.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 68122 Nr: 1942-46.2014.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDOT, DFDCH, AAAS, PRSES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 (...).Decido.DO ACUSADO ANDER ADRÉ AQUINO SILVADa análise dos 

autos, máxime no que se refere a certidão de f. 77, verifico que o réu 

Ander Adré Aquino Silva cumpriu às condições impostas.Com efeito, nos 

termos do artigo 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95 e em consonância com a 

certidão inclusa nos autos e parecer ministerial, DECLARO EXTINTA A 

PENA, visto que o denunciado cumpriu as condições 

impostas.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Ciência ao Ministério 

Público.DOS ACUSADOS PAULO ROGÉRIO SOUZA E SILVA E DOUGLAS 

FERREIRA DA CRUZ HAITOIndefiro, por ora, o requerimento ministerial de 

f. 81 no que se refere a revogação da suspensão condicional dos 

acusados supramencionados.Por outro lado, designo audiência de 

justificação para oitiva dos denunciados Douglas Ferreira da Crus Haito e 

Pau lo  Rogér io  Souza  pa ra  o  d ia  29 /11 /2018 ,  às 

18h00min.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário o necessário 

e com as cautelas de estilo.Campo Novo do Parecis (MT), 26 de outubro 

de 2018.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 98795 Nr: 1472-73.2018.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIO WANDSCHEER GRIEBELER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos.

Designo audiência de suspensão condicional para o dia 11/12/2018, às 

13h00min.

Intime-se o réu e o seu defensor.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-70.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS MACHADO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE CAMPOS OAB - MT0008967A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Certidão do Trânsito 

em Julgado Certifico e dou fé, que o a sentença proferida nos autos 

transitou em julgado, data 15/10/2018 CAMPO NOVO DO PARECIS, 26 de 
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outubro de 2018 NILZA PEREIRA BRANT Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS E 

INFORMAÇÕES: RUA RIO GRANDE DO SUL, 513, CENTRO, CAMPO NOVO 

DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 - TELEFONE: (65) 33822440

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000308-90.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA SPIN FRANZOSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MASSABKI RENSI OAB - MT9311/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000308-90.2017.8.11.0050 Nome: MARCIA SPIN FRANZOSI Endereço: 

CAMBARÁ, 166, NE, JARDIM ALVORADA, CAMPO NOVO DO PARECIS - 

MT - CEP: 78360-000 Nome: BANCO CETELEM S.A. Endereço: ALAMEDA 

RIO NEGRO, 161, 7 andar, ALPHAVILLE INDUSTRIAL, BARUERI - SP - CEP: 

06454-000 CERTIDÃO Nos termos da legislação processual em vigor, 

Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim de intimar a parte 

Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da petição da 

parte reclamada. Campo Novo do Parecis-MT, Sexta-feira, 26 de Outubro 

de 2018. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-53.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO MENDES DE ALMEIDA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS OAB - MT0009445A 

(ADVOGADO(A))

CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN OAB - MT0012998A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE OAB - SP0103587A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000110-53.2017.8.11.0050 Nome: ORLANDO MENDES DE ALMEIDA 

JUNIOR Endereço: RUA: CUIRÓ, 930, NW, JARDIM DAS PALMEIRAS, 

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Nome: OMNI 

FINANCEIRA S/A Endereço: AVENIDA SÃO GABRIEL, 555, 5 andar CJ 505, 

JARDIM PAULISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01435-001 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que a r. sentença transitou em julgado sem interposição 

de recursos. Nos termos do provimento 55/07-CGJ, impulsiono estes autos 

para intimação da parte interessada dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. Campo Novo do Parecis - MT, 

Sexta-feira, 26 de Outubro de 2018. NILZA PEREIRA BRANT Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000442-20.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA SOARES MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA OAB - MT21473/O (ADVOGADO(A))

CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN OAB - MT0012998A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO JUINA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT0012036A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000442-20.2017.8.11.0050 Nome: JOELMA SOARES MENDONCA 

Endereço: AV MATO GROSSO, Q 34, LOTE 24 KITINET 03, 

65-99626-5970, JARDIM ALVORADA, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - 

CEP: 78360-000 Nome: VIACAO JUINA LTDA - EPP Endereço: Avenida JK, 

3624, Quadra 04, Lote 03-A, Setor de Serviços, JUÍNA - MT - CEP: 

78320-000 CERTIDÃO Certifico e dou fé que a r. sentença transitou em 

julgado sem interposição de recursos. Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte interessada 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento. Campo Novo do Parecis - MT, Sexta-feira, 26 de Outubro de 

2018. NILZA PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-02.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO BAGGIO DE CARVALHO OAB - MT11985/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000040-02.2018.8.11.0050 Nome: JOSE ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 

Endereço: Rua Santa Catarina, 1605, RUA SANTA CATARINA 1605 1605, 

Centro, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Nome: OI 

MOVEL S.A Endereço: RUA DO LAVRADIO, CENTRO, RIO DE JANEIRO - 

RJ - CEP: 20230-070 CERTIDÃO Certifico e dou fé que a r. sentença 

transitou em julgado sem interposição de recursos. Nos termos do 

provimento 55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte 

interessada dar prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de arquivamento. Campo Novo do Parecis - MT, Sexta-feira, 26 de 

Outubro de 2018. NILZA PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000027-03.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000027-03.2018.8.11.0050 Nome: SUZANA SOARES DOS SANTOS 

Endereço: Rua São Paulo, 660, Apto 02, Centro, CAMPO NOVO DO 

PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, 1.300, Avenida Getúlio Vargas- Centro, QUILOMBO, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78045-901 CERTIDÃO Certifico e dou fé que a r. sentença 

transitou em julgado sem interposição de recursos. Nos termos do 

provimento 55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte 

interessada dar prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de arquivamento. Campo Novo do Parecis - MT, Sexta-feira, 26 de 

Outubro de 2018. NILZA PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000068-67.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO SANTOS CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES OAB - MT0015499A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 
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1000068-67.2018.8.11.0050 Nome: ADAO SANTOS CARDOSO Endereço: 

Rua Paraná, Centro, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 

Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: BANCO BRADESCO S.A., 

NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 

06029-900 CERTIDÃO Certifico e dou fé que a r. sentença transitou em 

julgado sem interposição de recursos. Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte interessada 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento. Campo Novo do Parecis - MT, Sexta-feira, 26 de Outubro de 

2018. NILZA PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-16.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ORAL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA BIAVA DE PAIVA OAB - MT0011460A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000052-16.2018.8.11.0050 Nome: ORAL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA 

- ME Endereço: rua belem esquina com rua goias, 448, NE, centro, CAMPO 

NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Nome: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: RUA DO CAJÁ, 

DOM AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-285 CERTIDÃO Certifico e dou 

fé que a r. sentença transitou em julgado sem interposição de recursos. 

Nos termos do provimento 55/07-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimação da parte interessada dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. Campo Novo do Parecis - MT, 

Sexta-feira, 26 de Outubro de 2018. NILZA PEREIRA BRANT Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000540-05.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO JOAQUIM DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000540-05.2017.8.11.0050 Nome: APARECIDO JOAQUIM DE AMORIM 

Endereço: RUA ROUXINOL, S/N, QD 393, LOTE 8 - A, JARDIM DAS 

PALMEIRAS, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Nome: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: RUA MANAUS, 77, JARDIM 

ALVORADA, DIAMANTINO - MT - CEP: 78400-000 CERTIDÃO Certifico e 

dou fé que a r. sentença transitou em julgado sem interposição de 

recursos. Nos termos do provimento 55/07-CGJ, impulsiono estes autos 

para intimação da parte interessada dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. Campo Novo do Parecis - MT, 

Sexta-feira, 26 de Outubro de 2018. NILZA PEREIRA BRANT Gestora 

Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 101824 Nr: 2911-22.2018.811.0050

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. CUNHA SAIBERT-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GILMAR VAN DER 

SAND - OAB:4207/MT

 Autos n° 2911-22.2018.2018.811.0050 (Código 101824)

Autor do fato: A. Cunha Saibert - ME

Vistos.

Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 9.099/95), passo a analise do mérito.

Pois bem, conforme revela os documentos juntados aos autos, o indiciado 

cumpriu de forma integral a transação penal que lhe fora imposta.

Em sua derradeira manifestação, a ilustre representante do Ministério 

Público pugnou pelo arquivamento do feito ante o cumprimento da 

transação penal (f. 23).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial de f. 23, nos 

termos do artigo 84, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do autor do fato A. Cunha Saibert - ME, já 

qualificado nos autos, e determino o arquivamento do presente feito, com 

as devidas anotações, comunicações e baixas necessárias.

Os valores depositados nestes autos, a título de multa, devem ser 

destinados ao Conselho de Comunidade da Execução Penal desta 

Comarca, junto à conta bancária vinculada ao Banco do Brasil S/A, 

agência nº 3036-8, conta corrente nº 19.477-8, de titularidade do 

retrocitado Conselho, inscrito no CNPJ nº 09.569.587/0001-29.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Transitada em julgado esta decisão, 

arquivem-se estes autos com as cautelas devidas.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário o necessário e com as cautelas 

de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 92518 Nr: 3285-72.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILO TOZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21.936/O

 Autos n° 3285-72.2017.811.0050 (Código 92581)

Autor do fato: Nilo Tozzo

Vistos.

Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 9.099/95), passo a analise do mérito.

Pois bem, conforme revela os documentos juntados aos autos, o indiciado 

cumpriu de forma integral a transação penal que lhe fora imposta.

Em sua derradeira manifestação, o ilustre representante do Ministério 

Público pugnou pelo arquivamento do feito ante o cumprimento da 

transação penal (f. 90).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial de f. 90, nos 

termos do artigo 84, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do autor do fato Nilo Tozzo, já qualificado nos 

autos, e determino o arquivamento do presente feito, com as devidas 

anotações, comunicações e baixas necessárias.

Os valores depositados nestes autos, a título de multa, devem ser 

destinados ao Conselho de Comunidade da Execução Penal desta 

Comarca, junto à conta bancária vinculada ao Banco do Brasil S/A, 

agência nº 3036-8, conta corrente nº 19.477-8, de titularidade do 

retrocitado Conselho, inscrito no CNPJ nº 09.569.587/0001-29.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se estes autos com as 

cautelas devidas.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 97214 Nr: 779-89.2018.811.0050

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANE BATISTA DOS SANTOS CAVALHEIRO, 

MORIVA INTERMEDIAÇÃO E CORRETAGEM DE NEGÓCIOS AGRÍCOLAS 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO THIAGO DE ABREU 

BALATA - OAB:12.434-E- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 779-89.2018.811.0050 (Código 97214)
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Querelante: Bruno Thiago de Abreu Balata

Quereladas: Ivone Batista dos Santos Cavalheiro e Moriva Intermediação e 

Corretagem de Negócios Agrícolas Ltda. ME.

Vistos.

Cuida-se de queixa-crime proposta por Bruno Thiago de Abreu Balata em 

face de Ivone Batista dos Santos Cavalheiro e Moriva Intermediação e 

Corretagem de Negócios Agrícolas Ltda. ME, pela suposta prática do crime 

calúnia, injúria e difamação.

Designada audiência de reconciliação, as quereladas não foram 

encontradas no endereço indicado pelo querelante (f. 77).

Instado a se manifestar no prazo de cinco dias (f. 78), o querelante 

quedou-se inerte, conforme certidão de f. 80.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público pugnou pela extinção do feito 

com relação face a perempção (f. 82-83).

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Assiste razão ao Parquet, senão vejamos.

Conforme suscitado pelo Ministério Público, o querelante quedou-se inerte 

à determinação judicial (f. 80), além de não promover nenhuma diligência 

efetiva a fim de possibilitar a citação e intimação da parte querelada.

Ademais, o querelante encontra-se inerte há quatro meses, a contar da 

sua intimação (f. 79).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial de f. 82-83, 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE por reconhecer a perempção do 

delito previsto no art. 138, 139 e 140 do CP, com supedâneo no artigo 107, 

inciso IV, do CP.

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações devidas.

 P.R.I.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 97215 Nr: 780-74.2018.811.0050

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FBN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBDSC, MIECDNAL-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA 

- OAB:MT 23.463/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de queixa-crime proposta por Felipe Butrago Nogueira em face 

de Ivone Batista dos Santos Cavalheiro e Moriva Intermediação e 

Corretagem de Negócios Agrícolas Ltda. ME, pela suposta prática do crime 

calúnia, injúria e difamação.

Designada audiência de reconciliação, as quereladas não foram 

encontradas no endereço indicado pelo querelante (f. 77).

Instado a se manifestar no prazo de cinco dias (f. 78), o querelante 

quedou-se inerte, conforme certidão de f. 80.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público pugnou pela extinção do feito 

com relação face a perempção (f. 82-83).

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Assiste razão ao Parquet, senão vejamos.

Conforme suscitado pelo Ministério Público, o querelante quedou-se inerte 

à determinação judicial (f. 80), além de não promover nenhuma diligência 

efetiva a fim de possibilitar a citação e intimação da parte querelada.

Ademais, o querelante encontra-se inerte há quatro meses, a contar da 

sua intimação (f. 79).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial de f. 82-83, 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE por reconhecer a perempção do 

delito previsto no art. 138, 139 e 140 do CP, com supedâneo no artigo 107, 

inciso IV, do CP.

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações devidas.

 P.R.I.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 95564 Nr: 5052-48.2017.811.0050

 AÇÃO: Termo Circunstanciado->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO GOTARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610/MT, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661-MT

 Autos n° 5052-48.2017.811.0050 (Código 95564)

Autor do fato: Luiz Alberto Gotardo

TERMO CIRCUNSTANCIADO

Vistos.

O presente Termo Circunstanciado foi instaurado para apurar a prática, 

em tese, de crime ambiental, tendo como autor do fato Luiz Alberto 

Gotardo.

Conforme se observa nos autos, as partes compuseram, oportunidade 

que o Ministério Público pugnou pela homologação do acordo (f. 113).

É o sucinto relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Pois bem. Em consonância com o parecer ministerial, homologo por 

sentença o acordo firmado entre as partes e julgo extinto o processo, com 

julgamento de mérito, nos termos do art. 76 da Lei n. 9.099/95.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 31109 Nr: 1218-78.2010.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CTL-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo de Lara 

Mosqueiro - OAB:11178/MT, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - 

OAB:12.090/MT

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO estes autos para a 

INTIMAÇÃO da parte executada quanto à penhora realizada por meio de 

bloqueio de valores pelo Sistema BacenJud (fls. 78/79), para no prazo de 

05 (cinco) dias, arguir qualquer das hipóteses do art. 854, § 3º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 75845 Nr: 809-97.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Salvador Filho, Maria de Lourdes da Conceição 

Salvador

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para as 

partes, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestarem-se quanto ao 

retorno dos autos da 2ª instância, sob pena do feito ser encaminhado ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 32692 Nr: 2809-75.2010.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Seny Marques do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 
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Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para as 

partes, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestarem-se quanto ao 

retorno dos autos da 2ª instância, sob pena do feito ser encaminhado ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 78952 Nr: 3779-70.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Bernardo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para as 

partes, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestarem-se quanto ao 

retorno dos autos da 2ª instância, sob pena do feito ser encaminhado ao 

arquivo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 33750 Nr: 296-03.2011.811.0051

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderlei Luiz Barbieri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio Valdemiro Gueno, Maria Natalino 

Grando, Umberto João Gueno, Valnei Luiz Gueno, Fernanda Cristine 

Rabelo Gueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto Lunardelli - 

OAB:13892, Miguel Salih El Kadri Teixeira - OAB:44248/PR, Romulo 

Gimenes Biazon - OAB:15070/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Randazzo Neto - 

OAB:3504/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos para o 

advogado, Dr. Leonardo Randazzo Neto, proceder à retirada da certidão 

de protesto na Secretaria da Primeira Vra desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 11105 Nr: 635-69.2005.811.0051

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Alberto Capeletti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Norberto Schlosser - Espólio, Ella Weissheimer 

Schlosser

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edevanio Barbosa da Silva - 

OAB:8860/MT, José Reinaldo de Oliveira - OAB:7.201/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leví Moroz - OAB:6402-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte 

Parte Autora, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestar-se sobre o 

desarquivamento do feito, SOB PENA DE RETORNAR OS AUTOS AO 

ARQUIVO, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 35815 Nr: 2355-61.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Luis Grasel, Analuiza Skaf dos Santos 

Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana dos Reis Santos - 

OAB:13.479-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Roversi - OAB:8072, 

André Luis Domingos da Silva - OAB:4907B/MT, Geraldo Jasinski 

Junior - OAB:27304

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA 

INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste requerendo o que entender de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 16086 Nr: 1988-13.2006.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KRdS, MHRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Maria Balçante Costa - 

OAB:8030B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Através da presente INTIMO a advogada Cristina Maria Balçante Costa, 

inscrita na OAB/SP sob o nº. 123.939/SP, para proceder à devolução 

destes autos, bem como de seus apensos se houver, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 196 do CPC, nos termos do item 2.10.1 da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 93957 Nr: 1996-72.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liosmar Francisco da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco PAN S.A (Banco Panamericano S.A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, considerando o retorno dos autos da 

Segunda Instânica, IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAÇÃO DAS 

PARTES para, no prazo de 15 dias, manifestar-se, advertindo-a que o 

silêncio importará em remessa do feito ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 121214 Nr: 1734-54.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a parte executada, embora citada, até a presente 

data nada manifestou, razão pela qual, IMPULSION OS AUTOS PARA 

INTIMAÇÃO DA AUTORA, com a finalidade de manifestar-se, no prazo de 

15 dias, devendo solicitar o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 16210 Nr: 2144-98.2006.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bamerindus do Brasil S/A - Em Liquidação 

Extrajudicial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvério José Lonardoni, Edvaldo Lonardoni, 

Gelson Lonardoni, Antonio Lonardoni - Espólio, Lourdes Tozzi Lonardoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria de Fátima Rabelo 

Jácomo - OAB:6222/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMINGOS CASSITAS JUNIOR 

- OAB:62342

 Decido.Isso posto, DEFIRO o pedido de p. 207/218, para reconhecer a 

impenhorabilidade do valor de R$ 11.605,78, efetivado na conta poupança 

do Executado Gelson Lonardoni.Por consequência, DETERMINO o 

desbloqueio dos valores bloqueados na conta poupança do Executado 

Gelson Lonardoni, com a transferência de tais valores à conta poupança 

de sua titularidade.Após, o Exequente deverá apresentar novos cálculos 

de atualização da dívida, requerendo o que entender de direito.Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 01 

de outubro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29504 Nr: 3604-18.2009.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Bento Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ibraim Gomes Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17251 Nr: 3151-28.2006.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basf S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio César dos Santos, Safras e Cifras 

Importação e Exportação Ltda, Ester Carmela Baum, Anderson Sérgio dos 

Santos, Neuri Antonio Frozza, Adilson Octtacilio Aquino, Rosemary Grandi 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos para 

intimação da parte autora, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se 

acerca docomprovante de pagamento retro colacionado, requerendo o 

que entender de direito, sob pena de extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16548 Nr: 2466-21.2006.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aeroprest Comércio de Derivados de Petróleo Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Verdes Campos Aviação Agrícola Ltda, Suely 

Terezinha de Sá Costa, Fabiano Costa Teruel, Claudia Beatriz Zamecki 

Teruel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camilla Leite Duarte - 

OAB:45646/GO, Raphael Godinho Pereira - OAB:23557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35206 Nr: 1746-78.2011.811.0051

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Campotur Transportes e Turismo Ltda -EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Santander S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Foletto - OAB:5282-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A, MARDEN GONTIJO FRANÇA FILHO - OAB:29.639/GO, 

Valdir Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 Certifico e dou fé, para devidos fins, que a parte autora deixou 

transcorrer o prazo e até a presente data nada manifestou.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146306 Nr: 3152-90.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDS Maquinas para Construção Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marina Bertolin Mattos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Esteban Rafael Baldasso 

Romero - OAB:14717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142360 Nr: 1451-94.2018.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Gmac S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleber da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:OAB/MT 4482/0, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao e-mail da Central de 

Administração do Fórum que informa que não houve o pagamento da guia 

de diligência juntada aos autos para o cumprimento do mandado pelo 

Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 35626 Nr: 2166-83.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Brandalise, Alice Brandalise

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sandro Pissini Espíndola - 

OAB:SP/198.040-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2166-83.2011.811.0051 - 35626

Execução

Decisão.

Vistos etc.

Com a devida vênia aos Subscritores da Exequente, o acordo de vontade 

firmado entre as Partes independe da manifestação judicial para validade. 

Pelo contrário, a manifestação de vontade das partes tem efeito imediato 

entre os contratantes, devendo, inclusive, na hipótese de se buscar a 

invalidade, ser desconstituído por meio de ação autônoma própria.

Isto posto, não há que se falar em qualquer obscuridade, uma vez que o 

avençado entre as Partes além de conferir a satisfação da obrigação 

perseguida, independe de manifestação judicial para validade.

Assim, NÃO CONHEÇO os aclaratórios opostos pela Exequente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 08 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 26305 Nr: 406-70.2009.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecir Ruiz Salinas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM do Brasil Ltda, Unimed Seguros Saúde 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT, SANDRO AUGUSTO LENZ DOTTO - OAB:35500/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/O, Edir Braga Júnior - OAB:4735/MT, João 

Roberto Ziliani - OAB:644-MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, considerando a prescindibilidade do 

Juízo de Admissibilidade, em consonância com o artigo 1.010, § 1º, do 

NCPC, IMPULSIONO OS AUTOS PARA AS PARTES, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar CONTRARRAZÕES, advertindo-a acerca do § 3º 

do mesmo artigo.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 126316 Nr: 3984-60.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA ALVES DELARMI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Embratel TVSAT Telecomunicações S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Henrique Barbosa - 

OAB:15056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 Certifico e dou fé que a parte requerida, embora intimada via DJE 10243, 

publicado em 25/04/2018, deixou transcorrer o prazo sem manifestar-se 

acerca da inversão do ônus da prova. Desta forma, IMPULSIONO OS 

AUTOS para o cumrpimento da determinação retro, no que tange a 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para, no prazo de 10 dias, apresentar 

comprovante válido de residência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 34678 Nr: 1217-59.2011.811.0051

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neiva Salete Testa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A CEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Luiz Pereira - 

OAB:OAB/MT 18.473-A

 Através da presente INTIMO o advogado Demércio Luiz Gueno, inscrito na 

OAB/MT sob o nº. 11.482-B/MT, para proceder à devolução destes autos, 

bem como de seus apensos se houver, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do 

artigo 196 do CPC, nos termos do item 2.10.1 da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142961 Nr: 1725-58.2018.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu Pinhatti Mendes, Espólio de Dirceu Pinhatti 

Mendes, André Maraschin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cesar Augusto Sagboni Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICOMEDES LINDOLFO FREITAS 

NETO - OAB:9277, Nicomedes Lindolfo Freitas Neto - OAB:9277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA providenciar o pagamento da diligência do Senhor Oficial 

de Justiça, devendo, para tanto, ser retirada a guia de pagamento no "site" 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), em emissão de 

guia "on line" (diligência, emissão de guia de diligência), mediante 

comprovação nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79166 Nr: 3979-77.2013.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Aparecido Manoel Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dayanne Guttmann Batista, Alcione Robson 

Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Aparecido Manoel 

Júnior - OAB:5454-B/MT, Nelson Manoel Júnior - OAB:5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielle Guttmann Batista - 

OAB:OAB/MT 14.746

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para intimação 

da parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se 

quanto as folhas 87/87v, requerendo o que entender de direito para 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 30173 Nr: 282-53.2010.811.0051

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carine Maria Cecconi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luiz Lorenzetti, Sueli Lorenzetti Guerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3.610/MT, Giórgia Manuela David Iorck Menusi - OAB:14556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Roversi - OAB:8072, 

George Roberto Buzeti - OAB:10.039/MT, Kahlil Emmanuel Alves 

Fernandes - OAB:12536/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para intimação 

da parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se 

requerendo o que entender de direito, devido já ter transcorrido o prazo de 

suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 34123 Nr: 665-94.2011.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celson Nunes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agroindustrial de Campo Verde 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para intimação 

da parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se 

requerendo o que entender de direito, devido já ter transcorrido o prazo de 

suspensão do feito solicitado pela parte requerente nas folhas 57.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 75715 Nr: 680-92.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT, Mirian Lourenço de Oliveira - OAB:10363A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrezza Alves Medeiros - 

OAB:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para intimação 

da parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se 

requerendo o que entender de direito, devido já ter transcorrido o prazo de 

suspensão do feito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83200 Nr: 2728-87.2014.811.0051

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RKdA, MABP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:, 

TELMA RACHEL CANDIL - OAB:10292

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO os autos para INTIMAÇÃO 

do ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE, para que no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste-se quanto a Certidão do Oficial de Justiça, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 128371 Nr: 4931-17.2017.811.0051
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 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin, Vera Lucia Camargo Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Delgado Chiaradia - 

OAB:177.650/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Antônio Rizzatto Nunes 

- OAB:58.548/SP, Octavio Teixeira Brilhante Ustra - OAB:SP 196.524, 

Rafael Sartorelli - OAB:269.329/SP

 Autos n° 4931-17.2017.811.0051 - 128371

Carta Precatória

Decisão.

Vistos etc.

Analisando os autos, verifica-se que embora o ato deprecado tenha sido 

cumprido, o missiva ainda não foi devolvida devido ao fato de a Parte 

Autora ter impugnado a remuneração das diligências efetuadas pelo Sr. 

Oficial de Justiça.

No ponto, com a devida vênia ao Procurador do Requerente, não há que 

se falar em fixação da verba pelo juízo. Com efeito, do que se observa da 

explicação fornecida pelo Meirinho, dúvidas não restam acerca da 

probidade e diligência do profissional, especialmente se considerado que 

as diligências efetuadas foram detalhadas e descritas nos autos.

Ademais, há de se considerar que, quando solicitado, o Sr. Oficial de 

Justiça esclareceu os fatos, procedendo à adequação da remuneração.

Assim, INTIME-SE o Requerente para que proceda ao recolhimento dos 

valores devidos a título de diligência.

Verificado o recolhimento, DEVOLVA-SE a presente missiva, com as 

baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 26 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 78318 Nr: 3179-49.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Makoto Kanekiyo, Rosa de Oliveira Kanekyo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hilton José de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, para que manifeste-se no prazo de 

15 (quinze) dias, quanto a devolução da carta precatória, requerendo o 

que entender de direito para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 135789 Nr: 8661-36.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa dos Cotonicultores de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dieggo Bruno Pio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréia Irna Schneider Marx - 

OAB:6.131-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, considerando a consulta no Sistema 

Siel e a localização do novo endereço da parte requerida, IMPULSIONO OS 

AUTOS para remessa do feito ao Centro de Conciliação para designação 

de nova data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 33556 Nr: 101-18.2011.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YAAP, OPJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Slhessarenko - 

OAB:3921/MT, André Stumpf Jacob Gonçalves - OAB:5362 OAB/MT, 

Dilma Guimarães Novais - OAB:8892/MT, Lisa Maria Alvim Pena 

Canavarros - OAB:12299/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Stumpf Jacob 

Gonçalves - OAB:5362 OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação das partes, no prazo comum de 05(cinco) dias, manifestarem-se 

acerca da proposta de honorários apresentada pelo perito às 

fls.1.374/1.378, bem como, no prazo de 15(quinze) dias, digam sobre a 

nomeação e indiquem seus assistentes técnicos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 85178 Nr: 3856-45.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEBERTON LUIZ DUARTE, GHRD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA BORTOLLI LTDA, 

Companhia Mutual de Seguros Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALTER JUNIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:18126, Walter Junio Alves dos Santos - 

OAB:MT/18.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRIZIO TADEU SEVERO DOS 

SANTOS - OAB:7498, Marli Silva de Campos Pavoni - OAB:9547/MS, 

Pedro Roberto Romão - OAB:209551/SP

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, seus assistentes técnicos juntem seus 

pareceres respectivos (art. 477 do NCPC).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 23076 Nr: 1050-47.2008.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Algemir Tonello, Rosângela Tonello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Pereira do Lago, Iraci Carvalho do 

Lago, Itamar de Mello Loi, Elizabete Cortez Loi, Ahirton de Lara Pinto 

(falecido), Filomena Gonzaga de Lara, Artenes de Lara Pinto, Ahir de Lara 

Pinto (falecida), Salvador Leandro do Nascimento, Gerailta Feliciano 

Nascimento, Agropecuária Grão Mogol S/A, Terezinha de Lara da Silva, 

Bogun de Lara Pinto (falecido), Sebastião de Lara Pinto, Zilza de Lara Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raimar Abilio Bottega - 

OAB:3882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evangelista Vieira da Silva - 

OAB:12273/DF, Fernando Vieira Sertão - OAB:26675/DF, Manoel 

Mascarenhas da Silva - OAB:13.477/ DF, Pablo Cortez Loi - 

OAB:11152/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste-se quanto ao petitório acostado nos autos fls. 1686/1689, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 96031 Nr: 2749-29.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelino Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° Autos n° 2749-29.2015.811.0051 - 96031

Cumprimento de sentença

Decisão.

Vistos etc.

Tendo em vista a concordância do Executado com os cálculos 

apresentados pela Exequente, HOMOLOGO os cálculos de p. 133/134 e, 
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em consequência, determino seja expedido ofício requisitório de 

pagamento de pequeno valor ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região.

Feito o pagamento, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 31 de Julho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79952 Nr: 327-18.2014.811.0051

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amazon Construtora Ltda, Valdinei de Oliveira 

Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sofia Alexandra 

Mascarenhas - OAB:7.102-B/MT

 Autos n° 327-18.2014.811.0051 - 79952

Ação Civil Pública

Decisão.

Vistos etc.

Como se sabe, os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão 

dos termos da decisão, nem à impugnação de sua fundamentação. Bem 

ao contrário, cabem os referidos embargos apenas quando diante de 

qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC:

“Art. 1.022 Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo Único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou incidente de assunto de competência aplicável ao caso sob 

julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

No caso dos autos, restam evidentes os vícios apontados pelo 

Embargante. Realmente, a sentença direcionou o recolhimento da 

indenização pelo dano causado ao Fundo Estadual do Meio Ambiente, 

quando, em sua inicial, o Embargante pediu que fosse direcionado ao 

Fundo Municipal de Meio Ambiente.

Diante do exposto, ACOLHO parcialmente os presentes embargos 

declaratórios, para assim corrigir a sentença já prolatada, fazendo-se 

constar na parte dispositiva, Fundo Municipal de Meio Ambiente ao invés 

de Fundo Estadual de Meio Ambiente.

De resto, permanece inalterada a sentença.

P.I.C.

 Campo Verde/MT, 26 de junho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142412 Nr: 1459-71.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ariella Albuquerque dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Losango S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO procedentes os 

pedidos aduzidos na inicial para DECLARAR a inexistência do negócio 

jurídico celebrado pelas Partes.CONDENO o Requerido ao pagamento de 

R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), a título de compensação pelos 

danos morais impostos à Requerente, corrigidos pelo INPC a partir da 

presente data e acrescidos de juros moratórios a partir da data da 

anotação.CONDENO o Requerido ao pagamento das custas e dos 

honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 5.999,28 (art. 85, § 8º, do 

NCPC, combinado com item 2.1 da Tabela IX da Resolução 96/2007 da 

OAB/MT).Certificado o trânsito em julgado, OFICIE-SE ao órgão de 

proteção ao crédito, informando do cancelamento definitivo da obrigação 

apontada. No mais, AGUARDE-SE, no arquivo provisório, com baixa no 

relatório estatístico, eventual pedido de execução por parte do 

interessado. Em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, 

ARQUIVE-SE, dando-se baixa na distribuição.P.I.C. Campo Verde/MT, 28 

de agosto de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 114454 Nr: 4487-18.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. Riquetti Transporte - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Unibanco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA DELA JUSTINA - 

OAB:13133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116

 Autos n° 4487-18.2016.811.0051 – 114454.

Ação Declaratória com Pedido de Tutela de Urgência c/c Indenização por 

Danos Morais, Patrimoniais e Lucros Cessantes.

Decisão.

Vistos etc.

De proêmio, convém advertir que o desconhecimento acerca do atual 

paradeiro do veículo, pela Parte Requerida, não pode servir como 

justificativa para descumprimento da ordem judicial, já que a simples 

entrega do Recibo de Compra e Venda – CRV, devidamente preenchido, 

permite que o veículo seja transferido pelo próprio requerente. Assim, 

INDEFIRO o pedido de ref. 70.

Por conseguinte, DETERMINO a INTIMAÇÃO da Parte Requerida para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, providencie o necessário para a 

transferência ao autor da titularidade do veículo descrito na exordial, sob 

pena de aplicação de multa diária.

No mais, INTIME-SE a parte recorrida para, no prazo legal, apresentar suas 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto na ref. 71 (art. 1.010 

§1º, NCPC).

Eventualmente, se forem alegadas as matérias previstas no §1º, do art. 

1.009, do NCPC nas contrarrazões ou a apelada interpuser recurso 

adesivo (art. 1010, §2º, do CPC), deste já, DETERMINO à intimação da 

parte apelante para manifestação/contrarrazões no prazo de 15 (quinze) 

dias.

A seguir, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens (art. 1.010 §3º, 

NCPC).

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 16 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81038 Nr: 1169-95.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LFMF, KFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Roversi - OAB:8072

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Gonçalves de 

Andrade Junior - OAB:22367/O

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, a fim de manifestar-se acerca da petição de fls.112/116, bem 

como requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. É o 

que me cumpre.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82562 Nr: 2246-42.2014.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Inês Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Carlos Zanella, Zenaide Zanella, Rones 

Zanella

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 Certifico e dou fé,que a parte executada devidamente intimada conforme 

publicação da decisão de fls. 137, através do DJE nº 10298, publicado no 

dia 20/07/2018, deixou transcorrer o prazo e nada manifestou até a 

presente data; QUE, INTIMO a parte exequente, na pessoa do seu 

procurador, para que no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que entender 

de direito. É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 30922 Nr: 1028-18.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Osvaldo Cirilo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alécio Schenkel, Mercedes Barbieri Schenkel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeancarlo Ribeiro - 

OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Ribeiro Rocha - 

OAB:13281/MT

 Certifico e dou fé, que INTIMO as partes a fim de se manifestarem acerca 

do laudo de avaliação de fls.216/220, bem como, se oportuno requererem 

o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79245 Nr: 4047-27.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Victor Pinheiro dos Santos, Aurelina da Silva 

Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliel Alves de Souza - 

OAB:7.397, Jones Souza Velho - OAB:OAB/MT 16.702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Vinicius Costa 

Pereira - OAB:84.367 OAB/RJ, Paulo Fernando Schneider - 

OAB:8117/MT

 INTIMO as partes do retorno dos autos a esta secretaria, se nada for 

requerido no prazo de cinco dias o feito será levado ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 26348 Nr: 459-51.2009.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edir Braga Júnior, João Roberto Ziliani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Analuiza Skaf dos Santos Rocha, Jairo Luis 

Grasel, Mara Grasel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edir Braga Júnior - 

OAB:4735/MT, João Roberto Ziliani - OAB:644-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luis Domingos da 

Silva - OAB:4907B/MT, Diogo Galvan - OAB:8056

 Certifico e dou fé, que a parte executada devidamente intimada, através 

do seu procurador, conforme DJE nº 10353, publicado no dia 08/10/2018, 

deixou transcorrer o prazo e nada manifestou até a presente data; QUE, 

INTIMO a parte exequente, para que no prazo de 05 (cinco) dias, requeira 

o que entender de direito. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 76177 Nr: 1136-42.2013.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecio Gomes de Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiúla Müller Koenig - 

OAB:22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:PR/56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 INTIMO a parte requerente na pessoa do seu procurador, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresente planilha atualizada do seu débito para 

a realização de penhora online, sob pena de extinção da presente 

execução. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 77803 Nr: 2706-63.2013.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. Alexandre da Silva Confecções Eireli - ME, 

Edson Alexandre da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 Certifico e dou fé que a parte executada devidamente intimada da decisão 

de folhas 241/241verso, através do DJE nº 10311, publicado no dia 

08/08/18, deixou transcorrer o prazo e nada manifestou até a presente 

data; QUE, INTIMO a parte exequente, na pessoa do seu procurador, para 

que no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que entender de direito. É o 

que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 80482 Nr: 731-69.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Leasing S/A Arrendamendo Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldair Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosângela da Rosa Correa - 

OAB:16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosângela da Rosa Correa - 

OAB:16.308-A

 Certifico e dou fé,que a parte executada devidamente citada conforme 

mandado de certidão de fls. 116/117 deixou transcorrer o prazo e nada 

manifestou até a presente data; QUE, INTIMO a parte exequente, na 

pessoa do seu procurador, para que no prazo de 05 (cinco) dias, requeira 

o que entender de direito. É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143772 Nr: 2131-79.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ancora Suporte Agricola Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Felito-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA 

LORENZATTO - OAB:9581/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB: 15.401

 Autos n° 2131-79.2018.811.0051 - 143772

Impugnação à lista de credores

Decisão.

Vistos etc.

O impugnante Ancora Suporte Agrícola Ltda requer seja deferida tutela 

cautelar incidental a fim de permitir sua participação na Assembleia Geral 

de Credores, com direito a voto (ref. 13).

 De elementar conhecimento que, na atual sistemática implementada pelo 

novo Código de Processo Civil, a tutela provisória passou a ser o gênero 

do qual são espécies as tutelas de urgência e as de evidência, sendo que 

a primeira poderá ter natureza antecipada ou cautelar.
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 É o que se infere do artigo 294 do NCPC, in verbis:

Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência.

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, 

pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.

Sobre o tema LUIZ GUILHERME MARINONI, com o brilhantismo que lhe é 

inerente, leciona:

Tutelas provisórias. O legislador agrupou sob o gênero tutelas provisórias 

tanto as tutelas satisfativas como as tutelas cautelares que porém ser 

prestadas mediante cognição sumária, isto é, fundadas em juízo de 

probabilidade (art. 300, CPC). A técnica antecipatória pode dar lugar a uma 

decisão provisória que satisfaça desde logo o direito da parte fundada na 

urgência ou na evidência.

A tutela cautelar, porém, é sempre fundada na urgência (art. 301, CPC). O 

legislador buscou caracterizar a urgência que dá lugar à tutela provisória 

no art. 300 e a evidência no art. 311. (in Novo código de processo civil 

comentado I Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel 

Mitidiero. --São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 306).

Não menos cediço que os requisitos para a concessão da tutela de 

urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciam-se no juízo de 

probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo, consoante estabelece o artigo 300, caput, do NCPC, a 

seguir transcrito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.

Da premissa legalmente estabelecida denota-se que a tutela de urgência 

de caráter cautelar mantém escopo básico de assegurar o direito 

pretendido.

 E o raciocínio acima explanado guarda sintonia com o disposto no artigo 

301, do NCPC que dispõe:

Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada 

mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto 

contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para 

asseguração do direito.

Convém explicitar, ainda, que malgrado as diretrizes consagradas no 

artigo acima citado, o hermeneuta a elas não deve subsumir-se, já que não 

são hipóteses de incidência de estirpe taxativa, mas sim, meramente 

exemplificativas.

A propósito, NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY 

dissertam:

2. Medidas para assecuração do direito. São possíveis todas as medidas 

que visem ao resguardar do direito pretendido, motivo pelo qual o rol 

indicado neste dispositivo é enumerativo. 3. Arresto e sequestro. Este 

dispositivo traz as definições do arresto e do sequestro que já eram 

correntes em doutrina na época da vigência do CPC/1973. Note-se, 

todavia, que há uso da forma verbal “pode”, o que indica que o juiz não 

precisa se ater a essa medidas nos casos mencionados no parágrafo, 

caso uma outra medida se apresente mais adequada. (in Comentários ao 

código de processo civil. 2ª tiragem. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2015. p. 860).

Nesse panorama, conclui-se que os requisitos para medidas cautelares 

repousam na probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, perquirindo os fatos submetidos à apreciação, em um 

juízo de convicção de natureza provisória, tem-se por ausentes os 

requisitos para o deferimento do pedido, notadamente diante do fato de 

que na assembleia-geral, têm direito a voto apenas aqueles arrolados no 

quadro-geral de credores, tal como explicitamente consignado no art. 39 

da Lei 11.101/05.

Para além disso, se observada a questão sob perspectiva sistemática, 

tem-se que, para o legislador, prefere-se a celeridade no trâmite da ação 

de recuperação judicial àquele juízo de certeza acerca dos créditos por 

ela abrangidos. Tanto é que, na forma do art. 39, § 2º, eventual 

modificação do crédito não basta à invalidação das deliberações feitas em 

assembleia-geral:

“Art. 39. (…)

§ 2o As deliberações da assembléia-geral não serão invalidadas em razão 

de posterior decisão judicial acerca da existência, quantificação ou 

classificação de créditos.”

Também a prestigiar a celeridade da recuperação judicial está o próprio 

caput do art. 39. Nota-se, ali, permissão para a realização da assembleia, 

ainda que não se consolide o quadro-geral de credores, caso em que se 

observará a relação de credores apresentada pelo administrador judicial. 

E, mesmo não tendo sido apresentada tal relação, realiza-se a assembleia, 

observando a lista apresentada pelo devedor.

Vale registrar também que, nos termos do art. 40 da Lei 11.101/05, não se 

admite suspensão ou adiamento da Assembleia-Geral de Credores em 

razão de pendência de discussão atinente aos créditos sujeitos à 

recuperação. Veja:

“Art. 40. Não será deferido provimento liminar, de caráter cautelar ou 

antecipatório dos efeitos da tutela, para a suspensão ou adiamento da 

assembléia-geral de credores em razão de pendência de discussão 

acerca da existência, da quantificação ou da classificação de créditos.”

Como se nota, a realização da assembleia geral de credores independe de 

prévio julgamento do mérito da presente impugnação.

 Logo, em juízo perfunctório, não se justifica o deferimento da cautela ora 

buscada.

Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima, INDEFIRO a 

TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada.

No mais, CUMPRA-SE integralmente a decisão de ref. 09.

 Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 16 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143771 Nr: 2130-94.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERPLUMA – Cooperativa de Beneficiamento de 

Algodão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Felito-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA 

LORENZATTO - OAB:9581/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB: 15.401

 Autos n° 2130-94.2018.811.0051 - 143771

Impugnação à lista de credores

Decisão.

Vistos etc.

O impugnante COOPERPLUMA – Cooperativa de Beneficiamento de 

Algodão requer seja deferida tutela cautelar incidental a fim de permitir sua 

participação na Assembleia Geral de Credores, com direito a voto (ref. 

14).

 De elementar conhecimento que, na atual sistemática implementada pelo 

novo Código de Processo Civil, a tutela provisória passou a ser o gênero 

do qual são espécies as tutelas de urgência e as de evidência, sendo que 

a primeira poderá ter natureza antecipada ou cautelar.

 É o que se infere do artigo 294 do NCPC, in verbis:

Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência.

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, 

pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.

Sobre o tema LUIZ GUILHERME MARINONI, com o brilhantismo que lhe é 

inerente, leciona:

Tutelas provisórias. O legislador agrupou sob o gênero tutelas provisórias 

tanto as tutelas satisfativas como as tutelas cautelares que porém ser 

prestadas mediante cognição sumária, isto é, fundadas em juízo de 

probabilidade (art. 300, CPC). A técnica antecipatória pode dar lugar a uma 

decisão provisória que satisfaça desde logo o direito da parte fundada na 

urgência ou na evidência.

A tutela cautelar, porém, é sempre fundada na urgência (art. 301, CPC). O 

legislador buscou caracterizar a urgência que dá lugar à tutela provisória 

no art. 300 e a evidência no art. 311. (in Novo código de processo civil 

comentado I Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel 

Mitidiero. --São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 306).

Não menos cediço que os requisitos para a concessão da tutela de 

urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciam-se no juízo de 

probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo, consoante estabelece o artigo 300, caput, do NCPC, a 
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seguir transcrito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.

Da premissa legalmente estabelecida denota-se que a tutela de urgência 

de caráter cautelar mantém escopo básico de assegurar o direito 

pretendido.

 E o raciocínio acima explanado guarda sintonia com o disposto no artigo 

301, do NCPC que dispõe:

Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada 

mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto 

contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para 

asseguração do direito.

Convém explicitar, ainda, que malgrado as diretrizes consagradas no 

artigo acima citado, o hermeneuta a elas não deve subsumir-se, já que não 

são hipóteses de incidência de estirpe taxativa, mas sim, meramente 

exemplificativas.

A propósito, NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY 

dissertam:

2. Medidas para assecuração do direito. São possíveis todas as medidas 

que visem ao resguardar do direito pretendido, motivo pelo qual o rol 

indicado neste dispositivo é enumerativo. 3. Arresto e sequestro. Este 

dispositivo traz as definições do arresto e do sequestro que já eram 

correntes em doutrina na época da vigência do CPC/1973. Note-se, 

todavia, que há uso da forma verbal “pode”, o que indica que o juiz não 

precisa se ater a essa medidas nos casos mencionados no parágrafo, 

caso uma outra medida se apresente mais adequada. (in Comentários ao 

código de processo civil. 2ª tiragem. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2015. p. 860).

Nesse panorama, conclui-se que os requisitos para medidas cautelares 

repousam na probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, perquirindo os fatos submetidos à apreciação, em um 

juízo de convicção de natureza provisória, tem-se por ausentes os 

requisitos para o deferimento do pedido, notadamente diante do fato de 

que na assembleia-geral, têm direito a voto apenas aqueles arrolados no 

quadro-geral de credores, tal como explicitamente consignado no art. 39 

da Lei 11.101/05.

Para além disso, se observada a questão sob perspectiva sistemática, 

tem-se que, para o legislador, prefere-se a celeridade no trâmite da ação 

de recuperação judicial àquele juízo de certeza acerca dos créditos por 

ela abrangidos. Tanto é que, na forma do art. 39, § 2º, eventual 

modificação do crédito não basta à invalidação das deliberações feitas em 

assembleia-geral:

“Art. 39. (…)

§ 2o As deliberações da assembléia-geral não serão invalidadas em razão 

de posterior decisão judicial acerca da existência, quantificação ou 

classificação de créditos.”

Também a prestigiar a celeridade da recuperação judicial está o próprio 

caput do art. 39. Nota-se, ali, permissão para a realização da assembleia, 

ainda que não se consolide o quadro-geral de credores, caso em que se 

observará a relação de credores apresentada pelo administrador judicial. 

E, mesmo não tendo sido apresentada tal relação, realiza-se a assembleia, 

observando a lista apresentada pelo devedor.

Vale registrar também que, nos termos do art. 40 da Lei 11.101/05, não se 

admite suspensão ou adiamento da Assembleia-Geral de Credores em 

razão de pendência de discussão atinente aos créditos sujeitos à 

recuperação. Veja:

“Art. 40. Não será deferido provimento liminar, de caráter cautelar ou 

antecipatório dos efeitos da tutela, para a suspensão ou adiamento da 

assembléia-geral de credores em razão de pendência de discussão 

acerca da existência, da quantificação ou da classificação de créditos.”

Como se nota, a realização da assembleia geral de credores independe de 

prévio julgamento do mérito da presente impugnação.

 Logo, em juízo perfunctório, não se justifica o deferimento da cautela ora 

buscada.

Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima, INDEFIRO a 

TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada.

No mais, CUMPRA-SE integralmente a decisão de ref. 07.

 Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 16 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 70556 Nr: 3434-75.2011.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valteir de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mercadão dos Colchões Ltda -Me, Banco 

Semear S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Augusto Vieira 

Figueiredo - OAB:7627-A/MT, Flaida Beatriz Nunes de Carvalho - 

OAB:96846

 Certifico e dou fé, que INTIMO as partes acerca do retorno dos autos do 

Egrégio Tribunal de Justiça, e nada sendo requerido no prazo de 05 

(cinco) dias, os autos serão encaminhados ao arquivo.É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79986 Nr: 347-09.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Bosco Menezes Guimaraes, Maria Aparecida 

Bento de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, acerca do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, e 

nada sendo requerido no prazo de 05 (cinco) dias, os autos serão 

encaminhados ao arquivo.É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 15551 Nr: 1472-90.2006.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucien Fábio Fiel Pavoni, Ronimárcio Naves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Fernando Homem de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucien Fábio Fiel Pavoni - 

OAB:6525/MT, Ronimárcio Naves - OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alves Athaide - 

OAB:11858-A

 Certifico que, tendo em vista a juntada de comprovantes de pagamento 

diretamente para o exequente, às folhas 1161/1165, INTIMO a parte 

exequente para manifestar acerca dos pagamentos, no prazo de cinco 

dias, valendo o silêncio como concordância pela extinção e arquivamento 

do feito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 80209 Nr: 490-95.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirley Barbosa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M O o advogado(a) Jaquelini Ramos Rodrigues, para devolução dos 

autos nº 490-95.20142, Protocolo 80209, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis nos termos do NCPC e 

CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 88704 Nr: 379-77.2015.811.0051
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estevão Sepcsik Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Ricardo Kleim - 

OAB:MT/16.809

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, acerca do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, e 

nada sendo requerido no prazo de 05 (cinco) dias, os autos serão 

encaminhados ao arquivo.É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 73162 Nr: 2150-95.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leticia Speroto Bancer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, acerca do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, e 

nada sendo requerido no prazo de 05 (cinco) dias, os autos serão 

encaminhados ao arquivo.É o que me cumpre.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 20209 Nr: 2532-64.2007.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darcy Maria da Silva Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Cezar Moreno 

Pessoa - OAB:3920/ MT

 I N T I M O o advogado(a) Jaquelini Ramos Rodrigues, para devolução dos 

autos nº 2532-64.2007, Protocolo 20209, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis nos termos do NCPC e 

CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 107196 Nr: 1622-22.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juselia Rodrigues dos Santos, Larissa Santos de 

Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rômulo de Araújo Filho - 

OAB:19.704/MT, RÔMULO DE ARAÚJO FILHO - OAB:19704/O, TAINÃ DE 

CAMPOS RONDON - OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, acerca do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, e 

nada sendo requerido no prazo de 05 (cinco) dias, os autos serão 

encaminhados ao arquivo.É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 22272 Nr: 249-34.2008.811.0051

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Paulo Gottardo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nicole Romeiro Taveiros - 

OAB:Mat.: 1.243.345

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, acerca do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, e 

nada sendo requerido no prazo de 05 (cinco) dias, os autos serão 

encaminhados ao arquivo.É o que me cumpre.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 5214 Nr: 1128-51.2002.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Lonardoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amilton Schneider - 

OAB:5840/MT, Milton Dabul Pompeu de Barros - OAB:3.551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Duílio Piato Júnior - 

OAB:3719-MT

 I N T I M O o advogado(a)Milton Dabul Pompeu de Barros, para devolução 

dos autos nº 1128-51.2002, Protocolo 5214, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis nos termos do 

NCPC e CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 114585 Nr: 4524-45.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmor de Oliveira Padilha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, acerca do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, e 

nada sendo requerido no prazo de 05 (cinco) dias, os autos serão 

encaminhados ao arquivo.É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144207 Nr: 2344-85.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neri Luiz da Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Embracon Administradora de Consórcio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o advogado GUSTAVO SOARES BONIFÁCIO, OAB/MT 16001-B, 

para comparecer, bem como, apresentar seu cliente NERI LUIZ DA ROSA, 

na audiência de tentativa de conciliação designada para o dia 30/11/2018, 

às 15h00min, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, 

deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 129663 Nr: 5558-21.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdSR, JPFdS, MEFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a representante dos requerentes, na pessoa de seu procurador, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, juntem nos autos documentação 

apta a comprovar o período laborativo de 02/04/2012 a 02/03/2013 

(holerite, extrato bancário), ou requeiram a produção destas provas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 86688 Nr: 4393-41.2014.811.0051
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Katia da Silva Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heitor Simonetti Silva - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que a parte executada devidamente intimada conforme 

Carta Precatória devolvida de ref. 49, deixou transcorrer o prazo e nada 

manifestou até a presente data; QUE, INTIMO a parte requerente, na 

pessoa do seu procurador, para que no prazo de 05 (cinco) dias, requeira 

o que entender de direito. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 121413 Nr: 1834-09.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Ferreira dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Chefe do 

Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso - DETRAN/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, por orientação judicial, INTIMO a parte autora para indicar, 

no prazo de cinco dias, as provas que pretende produzir, especificando 

com objetividade e justificando sua pertinência, sem prejuízo do disposto 

no art. 357, § 1º, do NCPC. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 116398 Nr: 5447-71.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. G. MELO E SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos de Lima Júnior - 

OAB:18501, José Carlos Van Cleef de Almeida - OAB:39277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a exequente, na pessoa de seus procuradores, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, acostar aos autos certidão negativa de imóveis da parte 

executada nesta Comarca, sob pena de indeferimento do pleito de fls. 68.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 87971 Nr: 169-26.2015.811.0051

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geloci Roque Geleski ME, Geloci Roque Geleski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Mariano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que tendo em vista a devolução do AR de ref. 46 com o 

motivo "mudou-se", INTIMO a parte requerente, na pessoa do seu 

procurador para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 71501 Nr: 492-36.2012.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zeferino & Cia Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Du Campo Comércio e Representação de 

Produtos Agropecuária Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 Certifico que, as buscas de bens nos sistemas BACENJUD e RENAJUD 

tornaram inexitosos; que, INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para INDICAR, no prazo de 15 (quinze) dias, bens passíveis 

de penhora ou requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 100668 Nr: 4225-05.2015.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANILTA PINTO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte requerente, para manifestar-se 

acerca da diligência negativa, conforme certidão do Sr. Oficial de Justiça 

de ref. 43, no prazo de 05 (cinco) dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 77541 Nr: 2480-58.2013.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Aparecido Facholli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:OAB/MT 4482/0, Renan Nadaf Gusmão - OAB:OAB/MT 16.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a uma diligência na zona urbana (CENTRO), devendo ser emitida 

G u i a  d e  D i l i g ê n c i a s  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de 

penhora e intimação.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 149508 Nr: 4465-86.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos dos Santos, Edmar Gomes 

Evangelista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O, Marcos Alexandre Schoffen - OAB:10.657

 Autos n° 4465-86.2018.811.0051 (149508)

Ação Penal

Decisão.

Vistos etc.

A testemunha ALEXANDRE FRIEDRICH POSSER, por meio de Advogado 

constituído, justificou sua ausência da audiência designada no dia 

31.08.2018, bem como informou a impossibilidade de comparecer na 

audiência agendada para realizar no dia 29.10.2018, tendo em vista que 

viajará em razão de compromisso de trabalho.

Desta forma, requer seja acolhida as justificativas apresentadas, bem 

como seja redesignada a audiência outrora aprazada, recolhendo-se o 

respectivo mandado de condução coercitiva, a fim de que possibilite seu 

comparecimento em Juízo.

Da análise dos autos, entendo que as justificativas apresentadas pela 

testemunha merecem acolhido, já que devidamente comprovadas por meio 

de documentos hábeis, bem como por motivo plausível.

Posto isso, ACOLHO o pedido apresentado pela testemunha e REDESIGNO 

a audiência para sua inquirição no dia 06 de novembro de 2018, às 
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13h20min (horário oficial do MT).

Intimem-se o Representante do Ministério Público, o Advogado, via DJE, e a 

Testemunha.

Por corolário, RECOLHA-SE o mandado de condução coercitiva.

Cumpra-se, com urgência, diante da proximidade da data.

Expeça-se ao necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 26 de outubro de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141490 Nr: 1050-95.2018.811.0051

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cloves Vanderlei Eickhoff - 

OAB:12125-B, EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO - 

OAB:9581/O

 Autos nº 1050-95.2018.811.0051 (141490)

Criminal

Decisão.

Vistos etc.

Trata-se de pedido de providências de medidas protetivas formulado em 

favor da vítima Silvana da Silva Pereira, com fundamento na Lei 11.340/06, 

contra o Requerido Vivaldo dos Santos Soares.

Aportou aos autos o acordo entabulado entre as partes, em que a 

Requerente manifestou pela revogação parcial das medidas protetivas de 

urgência.

Solicitou, entretanto, que permaneça vigente a restrição temporária de 

realizar atos e contratos de compra, venda e locação de propriedade 

comum.

Dessa forma, HOMOLOGO o termo de acordo firmado pelas Partes, a fim 

de que surtam os jurídicos e legais efeitos.

Por consequência, mantenho o item “c” da decisão que concedeu as 

medidas protetivas de urgência, concernente a proibição temporária para 

celebração de atos e contratos de compra, venda e locação de 

propriedade comum.

Salienta-se, por sua vez, que tal disposição é transitória e deverá ser 

resolvida entre as partes, por meio da ação cível competente.

Cientifique-se o Ministério Público.

Intime-se o Advogado constituído pelo Requerido, via DJE.

Intime-se a vítima, pessoalmente.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 26 de outubro de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001088-27.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GIRLENIA DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico e dou fé, que o a sentença proferida nos autos transitou em 

julgado. Que impulsiono os autos para que efetue o pagamento das custas 

processuais determinadas na sentença. CAMPO VERDE, 26 de outubro de 

2018 RICARDO DE FRANCA BARCELOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, 

CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 - TELEFONE: (66) 

34192233

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000041-81.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DA LUZ ISIDORO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA GAIO ISIDORO OAB - MT17345/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO APARECIDO NICOLETTI (EXECUTADO)

 

BacenJud - resposta.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010531-48.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CREONILSON SANTIAGO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO(A))

 

BacenJud - resposta.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-69.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS EZIDIO MONTEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA IVO DOS SANTOS OAB - MT20489/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

BacenJud - resposta.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010276-27.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO CICERO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DOTTO OAB - MT0004628S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S 

(ADVOGADO(A))

 

BacenJud - resposta.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010757-24.2013.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER SELVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA RABELO MANGERI (EXECUTADO)

Outros Interessados:

DIEGO RIOS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

BacenJud - resposta.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL
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Processo Número: 1000340-92.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO INTIMO A PARTE AUTORA para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do saldo devedor das custas judiciais, no valor de R$ 

506,04 (quinhentos e seis reais e quatro centavos), sujeitos à correção, 

nos termos dos autos acima identificados, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para inscrição em dívida 

ativa e Execução Fiscal, sem prejuízo das anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Campo Verde-MT, 26 de 

outubro de 2018. Ricardo de França Barcelos Técnico Judiciário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-36.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIS PRESLEY SOBRINHO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000001-36.2017.811.0051 Polo Ativo: ELVIS PRESLEY SOBRINHO 

SANTOS Polo Passivo: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S.A Vistos em correição. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Verifico da petição juntado aos autos (Id 12749668), 

que houve composição amigável entre as partes, no que tange a 

obrigação de fazer e pecuniária, fazendo-se necessário a homologação 

do acordo e como consequência a extinção do feito com resolução do 

mérito. Assim, considerando que a transação é ato bilateral com que as 

partes definem a solução do conflito que os envolve, e que produz efeito 

imediato entre as mesmas, como o caso presente está a revelar, devendo 

levar em consideração que, em caso de descumprimento, poderá a parte 

que incorreu em prejuízo requerer a execução em Juízo de eventuais 

valores, com a consequente aplicação da multa. Diante disso, presente os 

requisitos legais, a Homologação e a Extinção do feito com resolução do 

mérito é medida que se impõe. II - Dispositivo Por tais considerações, 

HOMOLOGO e considerando o disposto no art. 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito ante o 

acordo celebrado entre as partes. Determino que seja expedido alvará na 

conta indicada pelo Reclamante, conforme ID. 15322232. Sem custas e 

honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 25 de outubro de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT ,25 de outubro de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000278-52.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAVIO SIQUEIRA FRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA OAB - MT0017687A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000278-52.2017.811.0051 Polo Ativo: ANTONIO SAVIO SIQUEIRA 

FRAGA Polo Passivo: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO Vistos e examinados. A questão controvertida despicienda prova 

oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza 

o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como 

permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação 

ajuizada por ANTONIO SAVIO SIQUEIRA FRAGA contra UNIMED CUIABÁ 

COOPERATIVA DE TRABAHO MÉDICO objetivando restituição de valores e 

indenização por danos morais. A parte requerida em peça defensiva, 

defende a legalidade da negativa do ressarcimento, pois ausente de 

urgência requisitada, afirma a inexistência de ilicitude e danos morais, 

requerendo a improcedência da ação. É o suficiente a relatar. Passo a 

emitir fundamentada decisão estatal. I – Mérito Verifica-se dos autos que o 

reclamante se insurge da restituição de valores gastos em face da 

necessidade de cirurgia cardiovascular por ausência da prestação de 

serviços contratados junto a Ré nos valores de R$ 7.329,20 (Id 4864956) 

referente a materiais e medicamentos negados pelo plano médico 

hospitalar. Informa o autor em sua inicial que tais serviços foram 

contratados junto a Reclamada, e que diante da negativa da prestação do 

serviço ingressa com ação para o ressarcimento dos valores, bem como 

indenização por dano moral. A reclamada defende a legalidade da 

negativa do ressarcimento, pois ausente de urgência requisitada, afirma a 

inexistência de ilicitude e danos morais, requerendo a improcedência da 

ação. Ocorre, que a reclamada se limitou em sua defesa acerca do fato 

constitutivo do direito do autor, posto que não juntou nenhum documento 

que comprova de forma exata e plausível que prestou todo o serviço 

contratado pelo Autor. Já o reclamante juntou em sua inicial nota fiscal de 

serviços e produtos que não foram prestados pela Ré. Diante disso, 

verifica-se nitidamente que a Reclamada não prestou o serviço de forma 

eficiente e que tais valores buscados pelo Autor a titulo de reembolso 

sejam indevidos, pois caberia a Ré demonstrar de forma clara se ocorreu 

ou não utilização do serviço prestados por esta, em razão da inversão do 

ônus da prova. Neste passo, por se tratar a de relação consumerista em 

face de procedimentos médicos, tem-se que as clausulas contratuais 

devem ser sempre interpretadas de forma favorável ao consumidor, 

conforme artigos 47 c/c 51, I, II e IV da Lei 8.078/90 em virtude da negativa 

de cobertura do plano de saúde adquirido pelo Autor junto a Ré. Neste 

sentido, tem decidido o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, vejamos: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA MÉDICA – 

EXAME INDICADO POR LAUDO MÉDICO – RECUSA NO ATENDIMENTO – 

INCIDÊNCIA DO CDC – SÚMULA Nº 608 DO STJ – DEVER DE COBERTURA 

CARACTERIZADO – INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL À 

CONSUMIDORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 47 DO CDC – CUSTEIO DEVIDO 

– PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – ?RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO.O contrato de prestação de serviços médico-hospitalares 

submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e, por conta 

disso, eventual dúvida na interpretação de cláusula contratual resolve-se 

a favor do beneficiário do plano de saúde.Deve ser respeitado o equilíbrio 

dos contratos, mas, o "pacta sunt servanda" deve sofrer abrandamentos 

quando se tratar de situações "sui generis", especialmente as cláusulas 

limitadoras decorrentes de contrato de adesão. Para fins de 

prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente 

todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a 

fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da 

lide.(Ap 18095/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE 
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DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018). 

Assim, assiste razão à parte autora, devendo a reclamada ser 

responsabilizada pelo ilícito praticado, com conduta abusivas que 

exploram seus consumidores exigindo vantagem manifestamente 

excessivas, conforme determina o artigo 39, V do Código de Defesa do 

Consumidor. O ônus de provar acerca da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, consoante art. 

373, II, do Novo Código de Processo Civil. Em que pese às alegações da 

reclamada e em virtude da inversão do ônus da prova esta não se 

desincumbiu de seu ônus. Portanto, o reembolso dos valores discutido 

nestes autos, é medida que se impõe. II – Dano Moral A possibilidade de 

indenização dos danos morais é questão que hodiernamente não mais se 

discute, havendo a Carta Republicana de 1988 pacificado a temática ao 

prever, expressamente, a indenizabilidade no seu art. 5º, incisos V e X, 

embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 restringido tal pretensão. No 

caso, por ser a relação jurídica mantida entre as partes de natureza 

consumerista, a responsabilidade civil na hipótese em julgamento é 

objetiva, uma vez que as atividades comerciais e bancárias estão 

incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, da comprovação 

da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que surja o dever de 

indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz a presença 

cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais sejam: a) a 

conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária do agente; b) 

o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, tenho que restou 

caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma indevida consoante 

a ausência da prestação de serviços contratos pelo autor, causou-lhe 

prejuizos. Isso porque, diante da gravidade do caso, o Autor necessitava 

de atendimento com urgência, causando danos de ordem moral passiveis 

de serem indenizados. Neste sentido: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – APLICAÇÃO DO CDC - NEGATIVA NO 

ATENDIMENTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE TRATAMENTO NA 

RESOLUÇÃO DA ANS – PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA E URGÊNCIA – 

CLÁUSULA ABUSIVA - SITUAÇÃO DE RISCO DE MORTE – ATO ILÍCITO 

CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO – 

VALOR JUSTO E RAZOÁVEL –RECURSOS DESPROVIDOS.A Resolução 

Normativa da ANS constitui apenas referencial básico para cobertura 

assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde, razão 

pela qual, a não inclusão no rol dos procedimentos autorizados pela ANS 

não deve servir como justificativa à restrição/negativa daqueles 

necessários à mantença da saúde do segurado, sob pena de violação ao 

objeto do contrato de serviços de assistência à saúde. A negativa 

indevida de cobertura causa angústia e sofrimento ao beneficiário do 

plano de saúde, e representa afronta ao direito à vida e a dignidade da 

pessoa humana, que impõe a cooperativa médica o dever de indenização 

decorrente do dano moral. O quantum indenizatório deve possuir dupla 

função, qual seja, reparatória e pedagógica, devendo objetivar a 

satisfação do prejuízo efetivamente sofrido pela vítima, bem como servir 

de exemplo para inibição de futuras condutas nocivas. (Ap 15137/2018, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 

22/05/2018). Reconhecida a existência do dano moral, passo a 

quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande dificuldade de 

mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno da pessoa 

humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o Reclamante ter 

trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se fixa a respectiva 

indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o dano moral 

qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de matéria 

eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma determinada 

conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por outro motivo que 

essas mesmas lesões já encontram previsão no Código Penal e, portanto, 

só ali devem ser buscadas quaisquer sanções punitivas. O dano moral, 

por consequência, deve ser indenizado levando-se em conta única e 

exclusivamente a gravidade da lesão, tomando-se por parâmetro, é 

verdade, além das várias decisões judiciais, que em muitos casos auxiliam 

a escalonar a indenização conforme a causa motivadora, as máximas da 

experiência que presumiram a própria existência da perturbação 

emocional. Esse, aliás, o entendimento do Egrégio Tribunal do Rio Grande 

do Norte: “Anote-se que, a indenização por dano moral é um conceito que 

envolve o princípio da equivalência e da razoabilidade, para a qual as leis, 

em geral, não costumam estabelecer os critérios ou mecanismos na 

fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio do juiz a decisão, em cada 

caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 NATAL/RN). E também o 

posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será arbitrado pelo juiz da causa, 

que ponderará a gravidade da lesão e a situação financeira das partes a 

fim de fixar quantum suficiente para amenizar a dor experimentada pela 

vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o 

novo diploma civil: “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do 

dano.” Tendo isso em vista, fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor 

necessário à justa reparação do dano moral. Assim, caminho outro não há 

senão o da procedência do pedido inicial. III – Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE e: 1-Condeno a reclamada ao pagamento 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais; 

2- Determino que os valores da condenação ao dano moral sejam 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 

362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o 

evento danoso (Súmula 54/STJ); 2 - Condeno a reclamada ao pagamento 

de R$ 7.329,20 (sete mil trezentos e vinte e nove reais e vinte centavos), 

a titulo de danos materiais; 3- Determino que os valores da condenação 

pelo dano material sejam corrigidos monetariamente pelo índice INPC, 

desde o evento danoso (Súmula 43/STJ), mais juros moratórios que fixo 

em 1% ao mês, devidos desde a citação, na forma do artigo 405 do Código 

Civil. Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 

e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 25 de outubro de 2018. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT 25 de outubro de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000452-93.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DALCIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE DE ALMEIDA OAB - MT24591/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELMAR FRANSISCON (RÉU)

IVANIR FRANCISCON (RÉU)

ADILAR FRANCISCON (RÉU)

SERGIO FRANSCISCON (RÉU)

ALTAIR FRANSCISCON (RÉU)

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Conflitos Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Canarana Procedimento: 204164/2018 Autos de Origem: 

1 0 0 0 4 5 2 - 9 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 2 9  –  P J E  1 ª  V a r a  J u d i c i a l 

Solicitantes/Requerentes: José Dalcin Solicitado(a)/Requerido(a): Espólio 

de Rosimbo Franciscon, rep. por seus herdeiros legais Altair Franciscon e 

Sergio Franciscon e outros . CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé, que os autos 

epigrafados acima, foram recebidos pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania da Comarca de Canarana - MT, cadastrado junto ao 

Sistema Informatizado de Gestão das Centrais e Centros Judiciários sob o 

nº 204164/2018 e designada Sessão de Conciliação/ Mediação para o dia 

09 de novembro de 2018 às 08h30min (MT). CERTIFICO, ainda, que remeto 

os autos à Unidade de Origem para as providências que se fizerem 

necessário. Canarana/MT, 25 de outubro de 2018. Luciane Judite Ramos 

Nessler de Souza Gestora Judiciária do CEJUSC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000386-16.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:
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B. B. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. T. L. -. M. (EXECUTADO)

M. E. D. O. S. (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente na 

pessoa de seu(s) ADVOGADO: DRA ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO OAB/SP 0192649A, para que providencie o depósito da 

Diligência do Oficial de Justiça, no prazo legal para realização da penhora 

e demais atos, sendo que a guia deverá ser extraída do site do Tribunal de 

J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o  ( l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e o pagamento 

comprovado dos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000437-27.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. BENITES CORREA EIRELI - ME (EXECUTADO)

MARIA MELISSA BENITES CORREA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente na 

pessoa de seu(s) ADVOGADO: DR FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - 

OAB/DF 21822 , para que providencie o depósito da Diligência do Oficial 

de Justiça, no prazo legal, sendo que a guia deverá ser extraída do site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e o pagamento 

comprovado dos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000449-41.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA DEZONTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINDY SCHOSSLER TOYAMA OAB - MT22104/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Conflitos Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Canarana Procedimento: 204169/2018 Autos de Origem: 

1 0 0 0 4 4 9 - 4 1 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 2 9  –  P J E  1 ª  V a r a  J u d i c i a l 

Solicitantes/Requerentes: Amanda Dezontini Solicitado(a)/Requerido(a): 

Banco do Brasil s/a . CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé, que os autos 

epigrafados acima, foram recebidos pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania da Comarca de Canarana - MT, cadastrado junto ao 

Sistema Informatizado de Gestão das Centrais e Centros Judiciários sob o 

nº 204169/2018 e designada Sessão de Conciliação/ Mediação para o dia 

12 de dezembro de 2018 às 13h00min (MT). CERTIFICO, ainda, que remeto 

os autos à Unidade de Origem para as providências que se fizerem 

necessário. Canarana/MT, 25 de outubro de 2018. Luciane Judite Ramos 

Nessler de Souza Gestora Judiciária do CEJUSC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000163-63.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO GOMES CARNEIRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA CERTIDÃO Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, 

impulsiono os autos ao requerente para que se manifeste nos autos, 

requerendo o que de direito, no prazo legal, tendo em vista a certidão 

apresentada pelo Sr. Oficial de Justiça (ID 15751301) Canarana-MT, 26 de 

outubro de 2018 MARIA AMELIA DEDONE COSTA Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 68762 Nr: 2830-39.2018.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER SOUSA TONIAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Andre da Mata - 

OAB:MT 9.126

 Nos termos do Provimento 052/2007-CGJMT, impulsiono os autos a fim de 

intimar o acusado, na pessoa de seu defensor, que foi designada 

audiência para a data de 30/10/2018, às 12h30min, a ser realizada nesta 

Comarca de Canarana, bem como de que foram expedidas carta 

precatória para inquirição de testemunhas nas Comarca de Ribeirão 

Cascalheira e Água Boa.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 45832 Nr: 1872-92.2014.811.0029

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LITON MOREIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aurélio Cardoso de 

Rezende - OAB:OAB/MT 17.604-A, DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS 

- OAB:6883-A/MT

 Vistos, etc.

 1. De proêmio cancelo a audiência designada para dia 31 de outubro de 

2018 às 17h15min(MT).

2. . Redesigno para o dia 07 de novembro de 2018, às 20h00min (MT), a 

audiência de justificação do réu Liton Moreira Lopes.

3. Intime-se pessoalmente o recuperando para que compareça à aludida 

solenidade.

4. Notifique-se o Nobre representante do Ministério Público, bem como o 

Ilustre Defensor Público atuante na Comarca.

5. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 55176 Nr: 1345-72.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERDAU AÇOS LONGOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEPROL AÇO - COMERCIO DE FERRAGENS E 

FERRAMENTAS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE ROCHA NETO - 

OAB:17139/GO, MARIO PEDROSO - OAB:10220, MAURO MOLINA 

PEDROSO JÚNIOR - OAB:34.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de execução em que Gerdau Aços Longos S/A move em 

face de Meprol Aço – Comércio de Ferragens e Ferramentas Ltda - EPP, já 

qualificados no encarte processual.

Realizados alguns atos processuais, adveio manifestação da requerente 

veiculando pedido de desistência da demanda (fl. 57).

É o relatório. Decido.

Tendo em vista que a desistência é ato potestativo do exequente, não 

sendo o caso sequer de concordância do devedor, a medida que se impõe 

é o seu acolhimento, consoante o art. 775 do Código de Processo Civil .

Forte em tais razões e em vista do princípio da disponibilidade, 

HOMOLOGO por sentença, para que surtam os efeitos jurídicos e legais, o 

pedido de desistência formulado pela parte exequente e, por conseguinte, 

EXTINGUO o processo sem a análise do mérito da execução, nos termos 

do artigo 775 e 485, VIII do CPC.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 
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anotações necessárias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 60874 Nr: 1524-69.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefa Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, ante a 

ausência de comprovação dos requisitos legais.Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I do Código 

de Processo Civil.Com fundamento no princípio da causalidade, CONDENO 

a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

referente aos honorários advocatícios no equivalente a 10 % sobre o 

valor da causa, com fundamento no art. 85, § 3º, inciso I do Código de 

Processo Civil.No entanto, DETERMINO a suspensão da exigibilidade da 

verba acima, tendo em vista que a autora é beneficiária da gratuidade de 

justiça, nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 60001 Nr: 990-28.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aurélio Cardoso de Rezende - 

OAB:OAB/MT 17.604-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação em que fora apresentado agravo de instrumento contra 

decisão que indeferiu a petição inicial.

 Diante do previsto no art. 331, CPC, referido recurso não fora conhecido, 

conforme se infere a ementa de fl. 57.

Publicada o acórdão, decorreu o prazo, “in albis”, sem que o requerente 

se manifestasse, conforme se infere à fl. 74 e certidão de fl. 75.

Assim sendo, não havendo pedidos, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 42284 Nr: 1159-54.2013.811.0029

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Luiza Gozaga de Oliveira, Jovino Chaves de 

Oliveira, Valdir Divino Gonzaga, Lucas Luiz Gonzaga Neto, Etelvina 

Severino Gonzaga, Maria Pires, MARLI FIETZ GONZAGA, Damares Fietz 

Gonzaga, Valdoir Favreto, Moises Luiz Gonzaga Fietz, Marcos Jose 

Gonzaga, Cleber Fietz Gonzaga, Clênia Fietz Gonzaga, Wellington Ricardo 

Estanislau Ribeiro Junior, ISRAEL RODRIGUES DE SOUZA, DANIEL LUIZ 

GONZAGA, Rosane Grubert Gonzaga, Rosa Judite Grubert Gonzaga, 

João Luiz Gonzaga, Francisco Luiz Gonzaga, Tânia Almeida Gonzaga, 

Marilda Luiza Gonzaga de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Joaquim Luiz da Costa, Espólio de 

Dalva Gonzaga de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élson Antonio Ferreira - 

OAB:6501B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Diante da certidão de fl. 91, determino o arquivamento provisório dos 

autos até ulterior manifestação da parte.

Arquive-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 46624 Nr: 2494-74.2014.811.0029

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITÓRIA OLIVEIRA DOS SANTOS, Jucielia Pereira de 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gleise Fulber Caumo - 

OAB:12.224/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Conforme se infere em certidão de fl. 106, o valor total fora recebido pela 

requerente Jucelia Pereira de Oliveira.

Assim sendo, inexistindo pedidos pendentes, determino o arquivamento 

dos autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 14663 Nr: 384-49.2007.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conceição Aparecida de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Após o retorno dos autos da segunda instância, as partes foram 

devidamente cientificadas, conforme se infere às fls. 132 e 133/v°.

Assim sendo, inexistindo pedidos pendentes, determino o arquivamento 

dos autos com as baixas e anotações de estilo.

Arquive-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 56961 Nr: 2437-85.2016.811.0029

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRICOLA ALVORADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CILVANO DAGNESE, Dorvalino Dagnese, 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU, Nilce Goldoni Dagnese

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GARCEZ TOLEDO PIZZA - 

OAB:OAB/MT 8.675, JOHNAN AMARAL TOLEDO - OAB:9206/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Alexandra Ubialli 

Staniszwski - OAB:13401/MT, CLEBER COSTA GONÇALVES DOS 

SANTOS - OAB:OAB/SP 315.700, Sergio Henrique Staniszewski - 

OAB:12972-A/MT

 Desta forma, havendo anuência com o valor depositado, basta o credor 

deixar transcorrer o prazo sem manifestação, a fim de evitar a sobrecarga 

da serventia com a juntada de petições desnecessárias. Caso a quantia 

não seja suficiente para a quitação, caberá ao credor trazer, no mesmo 

prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, já abatido o valor 

depositado, acrescida da multa e dos honorários sobre o remanescente, 

na forma do artigo 523, § 2º, do novo CPC, ratificando o pedido de 

penhora já apresentado, para decisão. Caso não ocorra o pagamento, 

proceda-se à penhora, inclusive por meio eletrônico, de bens indicados 

pelo exequente. Cientifico o executado de que, transcorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do NCPC, que 

somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo 

primeiro, observando-se em relação aos cálculos os parágrafos 4º e 5º; A 

secretaria deverá observar, para o adequado cumprimento do disposto no 

§3º do artigo 523 do Código de Processo Civil, no prazo para pagamento 
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voluntário (artigo 526) e de impugnação (artigo 525), será admitida, tão 

somente, a carga cópia e consulta dos autos no balcão serventia, a fim de 

se cumprir com exatidão o disposto no artigo 525, §6º, do CPC, posto que 

essa disposição determina a existência de um prazo para a parte e a 

determinação de uma diligência a ser praticada por este 

Juízo.Certifique-se a secretaria quanto a tempestividade das 

manifestações. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 47534 Nr: 312-81.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabyulla Maria de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Oficie-se a Fazenda Pública para, manifestar-se acerca do pagamento 

dos valores devidos à exequente, bem como, juntar comprovante de 

depósito.

 Cumprida a determinação, expeça-se alvará para levantamento do valor, 

devendo referido alvará ser expedido em nome da beneficiária exequente.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 64731 Nr: 3714-05.2017.811.0029

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCC, EMCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) 

Autora/Inventariante, na pessoa de seu Procurador Antonio Carlos de 

Souza, para que, no prazo legal, apresente as primeiras declarações, nos 

termos da r. decisão prolatada em 23/01/2018, a seguir transcrita: Vistos 

etc, 1- Nomeio inventariante a Srª. Jorcelane Cardoso Campos, que 

prestará compromisso em 05 (cinco) dias e declarações nos 20 dias 

subsequentes. 2- Feitas as primeiras declarações, citem-se o Dr. Promotor 

e os interessados não-representados, se for o caso, bem como a 

Fazenda (CPC, art. 626), ,anifestando-se ela sobre os valores e podendo, 

se deles discordar, juntar prova de cadastro, em 15 dias (art. 629) ou 

atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos interessados (art. 634), 

manifestando-se expressamente. 3- Havendo concordância, quanto às 

primeiras declarações e quanto aos valores, iniciais ou atribuídos, às 

últimas declarações (art. 628) e digam, em 15 dias (art. 637). 4- Se 

estiverem de acordo, procedam ao cálculo e digam, em 5 dias (art. 638). 5- 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 62768 Nr: 2558-79.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO CARLOS ZERIAL PARIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO JOSÉ RIBEIRO FRANCO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Rogério Paris - 

OAB:7.526 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Autora(s) na 

pessoa de seu Procurador Márcio Rogério Paris, para que se manifeste 

nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, tendo em vista o decurso do prazo 

de suspensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 55423 Nr: 1484-24.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CILVANO DAGNESE, Nilce Goldoni Dagnese, 

Dorvalino Dagnese

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Alexandra Ubialli 

Staniszwski - OAB:13401/MT, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER COSTA GONÇALVES 

DOS SANTOS - OAB:OAB/SP 315.700

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s)Executada(s) 

na(s) pessoa(s) de seu procurador(s), Dr. (ª)CLEBER COSTA 

GONÇALVES DOS SANTOS, via DJE, para, no prazo legal, manifestar-se 

acerca da r. decisão prolatada em 24/10/2018, a seguir transcrita: Vistos. 

Diante da decisão do tribunal (fls. 206/212), intimem-se as partes para que 

se manifestem, no prazo de quinze dias. Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 42651 Nr: 1545-84.2013.811.0029

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Pedroni Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 052/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Ré na pessoa 

de seu Procurador Edson Rocha, para que se manifeste, no prazo legal, 

acerca cálculo de pena elaborado às fls. 94.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 66936 Nr: 1441-19.2018.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Melchior Fülber Caumo - OAB:9.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de ação de reconhecimento e dissolução de sociedade 

de fato c.c partilha de bens e guarda em que DARLING MICHELE 

CARDOSO SERAFIM move em face de VALDECI FOLLE, já qualificados no 

encarte processual.

Com a inicial vieram documentos (fls. 15/20).

Realizados alguns atos processuais, as partes firmaram acordo perante o 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC desta Comarca quanto 

aos alimentos, guarda, visita e divisão de bens, conforme termo de fls. 

26/27.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, tem-se que o acordo 

apresentado comporta homologação, porquanto observadas as 

formalidades previstas no artigo 719 e seguintes do CPC. O pedido em tela 

encontra respaldo no artigo 725, inciso VIII do CPC, o qual disciplina os 

pedidos de homologação de autocomposição extrajudicial de qualquer 

natureza ou valor, observando-se o procedimento de jurisdição voluntária.

Com efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de transação é 

título executivo judicial, possuindo a mesma eficácia da sentença 

condenatória, segundo estabelece o art. 515, inciso II, do Código de 

Processo Civil, não se mostrando prescindível que constem os termos da 

transação, não bastando apenas à simples notícia de que as partes se 

compuseram amigavelmente.

Assim, diante do termo de acordo apresentado, outro caminho não há 

senão a homologação do acordo pactuado nos autos.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença a transação celebrada entre 

as partes para que surta seus efeitos jurídicos e legais, extinguindo o feito 

com resolução do mérito a teor do que dispõe o art. 487, III, alínea b, do 

Código de Processo Civil.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036829/10/2018 Página 497 de 998



Sem custas ou despesas processuais.

Encaminhem-se os autos ao MP para ciência quanto aos termos do 

acordo.

Intimem-se, por Dje.

Em seguida, com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as anotações 

e baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 65671 Nr: 587-25.2018.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR APARECIDO AQUINO 

CABRIOTE - OAB:8869, TIAGO BUENO DA SILVA - OAB:OAB/MT 18.226

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Mantenho a decisão inicial.

 Certifique-se a secretaria quanto à intimação do requerido, bem como, 

acerca do decurso de prazo para manifestação, observando o disposto 

no art. 183, CPC.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 28579 Nr: 83-29.2012.811.0029

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB Leasing S.A-Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Y.B. Lagasse e Cia LTDA, CELI LAGASSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Por considerar que o valor pago à titulo de diligência encontra-se 

depositado na conta do Fundo de Apoio ao Judiciário – FUNAJURIS (fl. 

240/v°), que o importe não encontra-se vinculado ao presente processo e 

que, portanto, a secretaria do juízo não possui atribuição para realizar a 

expedição de alvará para retirada do numerário, revogo a decisão de fl. 

247, no que concerne ao deferimento de levantamento de valor 

remanescente.

No mais, diante de referidos motivos, indefiro o pedido de fl. 253.

Determino a intimação da parte autora para que promova um novo 

pagamento a título de diligência do oficial de justiça e solicite a restituição 

do valor total depositado indevidamente (fl. 247), conforme indicado em 

petição de fl. 244.

Após o pagamento da diligência, cumpra-se integralmente a decisão de fl. 

247.

 Oficie-se a conta única do judiciário para que vincule o valor depositado 

(fl. 240/v°) ao presente feito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 60841 Nr: 1506-48.2017.811.0029

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAF, JAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aliciane Leticia Sulzbacher 

Lopes - OAB:18.321/MT, Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso - OAB:, Eidilaine Carla Vilela Carrijo - OAB:OAB/MT 23681-B, 

Leoveral Francisco Lopes - OAB:3.549 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de ação de alimentos em que THEO AGUIAR FIDELIS, 

neste ato representado por JANAINA AGUIAR GAZON, move em face de 

RODRIGO SILVA FIDELIS, já qualificados no encarte processual.

Com a inicial vieram documentos (fls. 07/10).

Realizados alguns atos processuais, as partes firmaram acordo perante o 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC desta comarca quanto 

aos alimentos, guarda e direito de visita, conforme termo de fl. 42.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, tem-se que o acordo 

apresentado comporta homologação, porquanto observadas as 

formalidades previstas no artigo 719 e seguintes do CPC. O pedido em tela 

encontra respaldo no artigo 725, inciso VIII do CPC, o qual disciplina os 

pedidos de homologação de autocomposição extrajudicial de qualquer 

natureza ou valor, observando-se o procedimento de jurisdição voluntária.

Com efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de transação é 

título executivo judicial, possuindo a mesma eficácia da sentença 

condenatória, segundo estabelece o art. 515, inciso II, do Código de 

Processo Civil, não se mostrando prescindível que constem os termos da 

transação, não bastando apenas à simples notícia de que as partes se 

compuseram amigavelmente.

Assim, diante do termo de acordo apresentado, outro caminho não há 

senão a homologação do acordo pactuado nos autos.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença a transação celebrada entre 

as partes para que surta seus efeitos jurídicos e legais, extinguindo o feito 

com resolução do mérito a teor do que dispõe o art. 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil.

Sem custas ou despesas processuais.

Intime-se parte autora, por Dje.

 Ciência ao Ministério Público Estadual.

 Em seguida, com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as anotações 

e baixas necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 63526 Nr: 2971-92.2017.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ TEIXEIRA PIRES, FLAVIA MARIA D'ANDREA PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO MELCHER, ADRIANA GALLETTI DE 

QUEIROZ MELCHER, LOUIS FERGUS BROMFIELD GELD, DUSTIN RUFUS 

SCAVENIUS GELD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila R. R. Padilha - 

OAB:18109, MÁRCIO MACHADO VALÊNCIO - OAB:OAB/SP 135.406, 

MARIA CAROLINA VIANNA COUTO - OAB:OAB 273.262, VERIDIANA 

MARQUES DA SILVA FOPPA - OAB:OAB/SP 278.425, WALCRIS 

ROSITO - OAB:OAB/SP 155.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edgar Antonio Piton - 

OAB:OAB/SP-11421, Luiz Carlos Piton Filho - OAB:OAB/SP 125.154

 Vistos.

 Por considerar indeferido o efeito ativo ao recurso interposto (fls. 594/595 

601/602), INDEFIRO o pedido de fl. 604.

Ademais, consigo que a parte fora intimada para o cumprimento da 

decisão de fl. 579, conforme se infere à fl. 592 e fls. 596/598, não 

apresentando, até o momento, comprovante de pagamento de caução.

 Assim sendo e por considerar indeferido o pedido de fl. 604, determino o 

cumprimento da medida, no prazo de cinco dias.

 No mais, certifique-se a secretaria quanto ao decurso de prazo para 

juntada de comprovante de pagamento de caução.

 Por fim, com o julgamento do recurso, ciência às partes.

 Cumpra-se.

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 38533 Nr: 980-09.2011.811.0024

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Rodrigues
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luiz Boff, Marizet Vaz Nascimento Boff, 

Wiran Ataides da Silva, Nerci Jose Boff, Aluizio Ramalho Foz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Promova-se a citação pessoal do requerido José Luiz Boff, no endereço 

apontado na procuração de fl. 114. Com relação aos demais, requeridos e 

o confinante ALUÍZIO RAMALHO FOZ, intime-se a parte autora para que, 

no prazo de 15 (quinze), apresente endereço atualizado para citação.

 II. Sem prejuízo do exposto, deverá apresentar, no prazo de 30 (trinta) 

dias, conforme requerido pelo Estado de Mato Grosso, estudo cadastral 

realizado no imóvel objeto da lide.

 III. Cumprida a determinação anterior, dê-se vistas ao Estado de Mato 

Grosso, para que manifeste no mesmo prazo.

 IV. Advirto ao autor que o não cumprimento das determinações dos itens I 

e II ensejará na extinção do feito pelo abandono.

 V. Certifique-se eventual silêncio.

 VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 30570 Nr: 455-95.2009.811.0024

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irinita Albina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elpidio Marques Damasceno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Peres do Pinho - 

OAB:8065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. É certo que o pedido de desistência formulado pelos pretensos 

herdeiros HERMÍNIO DA SILVA DAMASCENO, OSCARLINO DA SILVA, 

NELSON DA SILVA DAMASCENO, ROZALINO DA SILVA, JOÃO ALBINO 

DA SILVA, JOCINES ALBINA DA SILVA e LUCIANO ALBINO DA SILVA, 

não teve o condão de extinguir o feito, conforme decidido à fl. 110, 

contudo demonstra não persistir interesse dos postulantes na herança.

 Assim, ao tempo em que deixo de extinguir o feito, determino, de imediato, 

a retirada dos pretensos herdeiros na presente demanda, excluindo-os da 

lide. Promovam-se, portanto, as alterações necessárias no sistema Apolo.

 II. Após, o trânsito em julgado da sentença dos autos apensos (cód. 

37826), intime-se a nova inventariante para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

assinar o termo de compromisso e, no prazo de 20 (vinte) dias, contados 

da data em que prestou compromisso, apresentar as Primeiras 

Declarações, nos termos do art. 620 do CPC, quando deverá apresentar 

todas as informações e dados previstos no dispositivo mencionado.

 III. Em razão do disposto no item I, torno sem efeito o termo de 

compromisso de fl. 34.

IV. Certifique-se eventual silêncio.

 V. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 37826 Nr: 219-75.2011.811.0024

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janice Marques de Jesus, Macionil Marques de Jesus, 

Maria Marques de Jesus, Divino Marques de Jesus, José Marques de 

Jesus, Joanamar Marques de Jesus, Aparecida Marques de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Elpidio Marques Damasceno, Irinita 

Albina da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regis Fernando Niederauer da 

Silveira - OAB:3756/MT, Ronan Silva de Oliveira - OAB:8906/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Peres do Pinho - 

OAB:8065

 Diante do exposto, acolho a exceção oposta, o que faço para: a) remover 

a Sra. Irinita Albina da Silva do cargo de inventariante, nos autos da ação 

n° 455-95.2009.811.0024 (cód. 30570); b) determinar a habilitação de 

Janice Marques de Jesus, Marconil Marques de Jesus, José Marques de 

Jesus, Maria Marques de Jesus, Joanamar Marques de Jesus, Divino 

Marques de Jesus e Aparecida Marques de Jesus na ação de inventário e 

c) nomear a herdeira Janice Marques de Jesus ao cargo de inventariante 

dos bens deixados pelo espólio de Elpídio Marques Damasceno. Julgo 

extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil.Condeno a parte excepta ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, 

os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 85, §2°, 

CPC).Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Dê-se vistas dos autos ao 

Ministério Público. Em caso de interposição de apelação, observe-se o 

disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC, procedendo-se à remessa do 

feito ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região independentemente de 

novo despacho.Transitada em julgado, extraia-se cópia da presente 

sentença à ação principal, procedendo-se as alterações necessárias no 

Sistema Apolo, arquivando-se os presentes autos em seguida.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 21556 Nr: 2174-49.2008.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Furnas Centrais Elétricas S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joemir Souza Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Ryuzo Sugizaki - 

OAB:171646/SP, Denize Moretto - OAB:10.424/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Harry Magalhães - 

OAB:4.960-MT

 Vistos, etc.

 Diante do teor da certidão de fls. 217, na qual noticia o Sr. Oficial de 

Justiça cumprimento do mandado de reintegração de posse e diante da 

inércia da parte requerente em dar prosseguimento ao feito, deixo de 

receber o pedido de cumprimento de sentença (fls. 218/220), 

determinando, imediatamente a remessa dos autos ao arquivo, com as 

baixas de estilo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 39069 Nr: 1545-70.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Ibar Aluízio de Andrade Guedes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Jerônimo Guedes de Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:OAB/MT 

16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Diante do pagamento do valor da diligência do oficial de justiça, cumpra-se 

o ato processual de penhora e avaliação, conforme determinado no 

despacho inicial.

 Após, intime-se a parte exequente para que manifeste no feito no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 51263 Nr: 2195-83.2012.811.0024

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFdN, FFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary Antonio Magri - 

OAB:OAB/MG 109.893, CEZAR MENEZES DOS ANJOS - OAB:MG53340

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de homologação de acordo extrajudicial formulado 

pelas partes às fls. 124-127.

Foi aberta vista ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso, o qual, 

por intermédio de sua Promotora de Justiça, pugnou pela homologação e 

suspensão da execução de alimentos até o término do pagamento (fl. 

133).

É o sucinto relato do necessário.
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 Fundamento e DECIDO.

Primeiramente, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por 

finalidade justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios 

que lhe são submetidos a julgamento, destarte, havendo autocomposição 

entre as partes nada mais resta senão homologá-lo.

DISPOSITIVO.

Pelo exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo formulado às fls. 

124-125, entre as partes, no que tange a esta execução, que fica fazendo 

parte integrante do presente.

SUSPENDO a tramitação do presente feito, até o cumprimento do acordo, 

com fulcro no artigo 922, do Código de Processo Civil de 2015.

A extinção ocorrerá após o cumprimento do acordo, ou, antecipadamente, 

desde que requerido pela parte exequente.

Sem custas.

REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório pelo prazo requerido e com 

as baixas no relatório estatístico (Provimento 11/2011/CGJ/MT) até ulterior 

manifestação da parte interessada.

Ciência ao MPE.

Publique-se. Intime-se.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 48533 Nr: 1541-96.2012.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mirante Incorporadora LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andre Thuronyi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Rosan Dias Figueiredo 

Zamar Taques - OAB:8233, João Bosco Ribeiro Barros Junior - 

OAB:9.607, MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - OAB:6366, Paulo 

Cesar Zamar Taques - OAB:4659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 Vistos etc.

No que tange ao pedido do requerido acerca da apreciação de sua 

manifestação sobre a alegação de coisa julgada, pois o mesmo foi 

reintegrado na posse por via de mandado de reintegração de posse dos 

autos cód. 3209, entendo que não há que se falar em coisa julgada, pois 

ações de cunho possessório e petitório não se confundem, ao passo que 

a primeira se discute posse e a segunda domínio, o qual é objeto da 

presente demanda. Desta forma, descabida tal alegação.

Ademais, suscitou o requerido acerca da substituição do perito, para ser 

nomeado um profissional local e, ainda, vejo que a parte autora, que 

também requereu a realização da perícia, às fls. 173-174, alegou 

exorbitância no valor da perícia e sugeriu a substituição do perito, todavia, 

não preenche, por ora, os requisitos previstos no art. 468 do Código de 

Processo Civil para que haja a substituição do perito.

Noutro norte, a parte autora foi intimada para manifestar acerca da 

proposta de honorários do perito e quedou-se inerte (fl. 185) e o requerido 

pleiteou pela análise do pedido supra, assim, intimem-se as partes para, 

em 5 (cinco) dias, prosseguirem com o feito, manifestando-se sobre o 

pagamento dos honorários periciais, haja vista que precluiu o prazo para 

impugnar, pois ambos já foram intimados e deixaram transcorrer o prazo 

sem manifestar.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 35247 Nr: 1132-91.2010.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlo Parini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Benevides de Freitas, João César de 

Freitas, Luiz Carlos de Freitas, Mário Roberto de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 CONCLUSÃO. Dessa forma, sem desnecessárias delongas, indefiro os 

pedidos apresentados na petição de fls. 101/103verso. Por conseguinte, 

intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente memória atualizada do débito, quando deverá informar eventual 

interesse na adjudicação do bem. Havendo interesse na adjudicação 

proceda-se na forma do art. 876 do Código de Processo Civil. Inexistindo 

interesse na adjudicação, expeça-se o necessário para a realização de 

praça para alienação judicial do bem penhorado, nos temos do artigo 886 e 

seguintes do Código de Processo Civil.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 110042 Nr: 3994-54.2018.811.0024

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Delegacia 

de Policia de Chapada dos Guimarães-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIE OTAVIO FERREIRA BERNARDO DA 

SILVA, Osvaldo Soares Martins, Joan de Lara dos Anjos, Adriano Soares 

Martins, Jaderson Mendes do Nascimento, MATHEUS PHILIPE NEVES 

SOLON RIBEIRO, Jackson Mendes do Nascimento, Rafaely de Amorim 

Melo, Herllis Wilson Nonato Vicente Pereira, JOSÉ FLÁVIO DA ROSA 

PEDROSO, Fernando Duarte Figueiredo, Jessika Carla de Almeida Silva, 

Paulo Roberto da Paixão Cavalcante, YURI BRUNO DA SILVA LIMA, 

Dilmary das Dores Soares Martins, Divino Alfredo Nunes, Vitor Hugo Cruz 

de Oliveira, Mayara Nunes Dias, JUCILENE DE SOUZA MATOS, KETHELYN 

SILVA DE SOUZA, MARCOS ALEXANDRE DA SILVA, JOSÉ GOMES DE 

SOUZA, ALAN GUSTAVO FREITAS FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ADAELSIO DA 

CRUZ - OAB:8028, ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - OAB:4907, 

CÁTIA MARIA NEVES CÃNDIDA PAIXÃO - OAB:18854, FABIANA DE 

ARRUDA GOMES QUEIROZ - OAB:15910, FABIO HELENE LESSA - 

OAB:16633/O, HUMBERTO MORAIS GOMES - OAB:22449/O, JOÃO 

VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - OAB:12246, Marciano Xavier das 

Neves - OAB:11190/MT, MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES - OAB:19614/O

 Vistos etc.

I. De início, verifico que o pedido de revogação da prisão do réu Ronie 

Otávio Ferreira Bernardo da Silva veio descompanhado de instrumento 

procuratório, portanto, intime-se o causídico para fazê-lo, no prazo de 5 

dias, sob pena de não ser analisado o pleito.

II. Considerando ademais, que vem aportando vários pedidos de 

revogação de prisão/liberdade provisória e sendo o feito de grande 

complexidade pelo vultuoso número de réus, entendo que para melhor 

celeridade e análise, os pedidos devem ser enviados ao Ministério Público 

para que emita parecer em todos os pedidos e, após, venham-me 

conclusos para análise em conjunto.

III. Quanto à ré Dilmary, consoante teor do HC n. 

1011290-85.2018.8.11.0000, DETERMINO a imediata soltura de Dilmary das 

Dores Soares Martins, com o uso de tornozeleira eletrônica, devendo a 

mesma permanecer recolhida em prisão domiciliar 24h por dia, devendo a 

Polícia Civil e o Ministério Público fiscalizarem o cumprimento da 

determinação do Tribunal de Justiça. Expeça-se alvará de soltura, se por 

outro motivo não deva permanecer presa, devendo ser colocado de 

imediato a tornozeleira eletrônica para fiscalização da prisão, informando a 

Central de Monitoramento do endereço que a mesma deverá ficar reclusa, 

qual seja: Rua Thomé Fontes, n. 585, Bairro São Sebastião, Chapada dos 

Guimarães-MT. Expeça-se carta precatória para o cumprimento imediato 

no Presídio Feminino Ana Maria do Couto May.

IV. Intimem-se e após, conclusos para análise.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 110441 Nr: 4182-47.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adil Rondon da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b

 Vistos etc.

Antes de designar audiência instrutória, a representação processual 

deverá ser sanada, assim, intime-se o advogado do réu para fazê-la, em 

24 h.
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Ainda, intime-se o MP para juntar o laudo necroscópico da vítima, em 5 

dias.

Após, façam-me os autos conclusos para designação de audiência de 

instrução e julgmamento.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 68334 Nr: 3463-07.2014.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Alves Damasceno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALVES DAMASCENO, Joselita Pires 

Damasceno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B, PABLO RAMIRES FONSECA - OAB:18969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Caporossi e Silva - 

OAB:6.183/MT, ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - OAB:6183/O

 Vistos, etc.

 Considerando que ainda não houve tentativa de autocomposição, 

ademais, levando-se também em consideração a informação encaminhada 

pelo no OFÍCIO CIRCULAR n° 10/2018/NUPEMEC-PRES, dando notícia da 

Semana Nacional de Conciliação, a ser realizada entre os dias 5 a 9 de 

novembro de 2018, com fulcro no art. 139, V, do CPC/2015, encaminhe-se 

o feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para 

tentativa de composição amigável entre as partes.

Por ocasião da aludida audiência as partes deverão ser informadas de 

que, havendo acordo, os autos virão conclusos para homologação, nos 

termos do art. 659, ‘caput’, do CPC/2015.

Inexitosa a composição pelo CEJUSC, tragam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 74667 Nr: 2247-74.2015.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Invasores

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Ramires Fonseca - 

OAB:18.969/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR ALMEIDA FREITAS - 

OAB:727

 Vistos, etc.

 Considerando que ainda não houve tentativa de autocomposição, 

ademais, levando-se também em consideração a informação encaminhada 

pelo no OFÍCIO CIRCULAR n° 10/2018/NUPEMEC-PRES, dando notícia da 

Semana Nacional de Conciliação, a ser realizada entre os dias 5 a 9 de 

novembro de 2018, com fulcro no art. 139, V, do CPC/2015, encaminhe-se 

o feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para 

tentativa de composição amigável entre as partes.

Por ocasião da aludida audiência as partes deverão ser informadas de 

que, havendo acordo, os autos virão conclusos para homologação, nos 

termos do art. 659, ‘caput’, do CPC/2015.

Inexitosa a composição pelo CEJUSC, tragam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 79583 Nr: 1003-76.2016.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELINA ANTONIA DE CASTRO, JOSÉ LEME DE 

CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vailson Fernandes de Almeida, Catarina Lúcia 

Marcondes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do 

Estado-Nucleo de Chapada dos Guimarães/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÁTIA MARIA NEVES 

CÃNDIDA PAIXÃO - OAB:18854, CATIA MARIA NEVES CANDIDA 

PAIXAO - OAB:18854/O

 Vistos, etc.

 Considerando que ainda não houve tentativa de autocomposição, 

ademais, levando-se também em consideração a informação encaminhada 

pelo no OFÍCIO CIRCULAR n° 10/2018/NUPEMEC-PRES, dando notícia da 

Semana Nacional de Conciliação, a ser realizada entre os dias 5 a 9 de 

novembro de 2018, com fulcro no art. 139, V, do CPC/2015, encaminhe-se 

o feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para 

tentativa de composição amigável entre as partes.

Por ocasião da aludida audiência as partes deverão ser informadas de 

que, havendo acordo, os autos virão conclusos para homologação, nos 

termos do art. 659, ‘caput’, do CPC/2015.

Inexitosa a composição pelo CEJUSC, tragam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 103254 Nr: 1137-35.2018.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WIRAN ATAIDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON MACEDO RODRIGUES, CARMEM 

CRISTINA DE SIQUEIRA , JONATAS DE TAL (qualificação prejudicada)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAILI DA SILVA MATOSO - 

OAB:19156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSCAR CESAR RIBEIRO 

TRAVASSOS FILHO - OAB:6002

 Vistos, etc.

 Considerando que ainda não houve tentativa de autocomposição, 

ademais, levando-se também em consideração a informação encaminhada 

pelo no OFÍCIO CIRCULAR n° 10/2018/NUPEMEC-PRES, dando notícia da 

Semana Nacional de Conciliação, a ser realizada entre os dias 5 a 9 de 

novembro de 2018, com fulcro no art. 139, V, do CPC/2015, encaminhe-se 

o feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para 

tentativa de composição amigável entre as partes.

Por ocasião da aludida audiência as partes deverão ser informadas de 

que, havendo acordo, os autos virão conclusos para homologação, nos 

termos do art. 659, ‘caput’, do CPC/2015.

Inexitosa a composição pelo CEJUSC, tragam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 100711 Nr: 6123-66.2017.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abelardo Arcanjo de Noronha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ranaia Nobre da Fonseca, Sérgio Rezende 

Imóveis ME, Sérgio Rezende de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE MORAES MAXIMINO - 

OAB:56443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Nascimento de 

Souza - OAB:17.829/MT, FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA - 

OAB:17829/O, MAILI DA SILVA MATOSO - OAB:19156, 

QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES - OAB:19614/O

 Vistos, etc.

 Considerando que ainda não houve tentativa de autocomposição, 

ademais, levando-se também em consideração a informação encaminhada 

pelo no OFÍCIO CIRCULAR n° 10/2018/NUPEMEC-PRES, dando notícia da 

Semana Nacional de Conciliação, a ser realizada entre os dias 5 a 9 de 

novembro de 2018, com fulcro no art. 139, V, do CPC/2015, encaminhe-se 

o feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para 

tentativa de composição amigável entre as partes.

Por ocasião da aludida audiência as partes deverão ser informadas de 

que, havendo acordo, os autos virão conclusos para homologação, nos 

termos do art. 659, ‘caput’, do CPC/2015.

Inexitosa a composição pelo CEJUSC, tragam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 39633 Nr: 2148-46.2011.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luiz Boff, Marizete Vaz Nascimento Boff

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izaltino Suzano - OAB:6884-A

 Diante do exposto, não demonstrado exercício efetivo do direito de posse, 

julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial e os pedidos 

contrapostos. Por conseguinte, julgo extinto com resolução de mérito o 

presente feito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.Revogo a liminar 

deferida às fls. 112/115.Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 85, §2°, CPC), 

ficando suspensa a sua exigibilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, em 

decorrência do que estabelece o art. 98, §3º, do CPC/2015.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Em caso de interposição de apelação, observe-se 

o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, procedendo-se à 

remessa do feito ao egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

independentemente de novo despacho.Transitada em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as anotações de 

estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 99256 Nr: 5421-23.2017.811.0024

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CIC, ACIC, GIIC, AFIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Silva Queiroz - 

OAB:21165/O, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO FERNANDO PECORA DE 

AMORIM - OAB:17695/O

 Vistos, etc.

 Considerando o teor da proposta de acordo apresenta nos autos e 

levando-se também em consideração a informação encaminhada pelo no 

OFÍCIO CIRCULAR n° 010/2018/NUPEMEC-PRES, dando notícia da Semana 

Nacional de Conciliação, a ser realizada entre os dias 5 a 9 de novembro, 

com fulcro no art. 139, V, do CPC/2015, encaminhe-se o feito ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para tentativa de 

composição amigável entre as partes.

Por ocasião da aludida audiência as partes deverão ser informadas de 

que, havendo acordo, os autos virão conclusos para homologação, nos 

termos do art. 659, ‘caput’, do CPC/2015.

Inexitosa a composição pelo CEJUSC, dê-se vistas dos autos ao Ministério 

Público e, após, tragam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 102724 Nr: 848-05.2018.811.0024

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTEVINA DE OLIVEIRA, Benedita Oliveira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delfino de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON ALVES DAMACENO - 

OAB:3620

 Vistos, etc.

 Considerando que ainda não houve tentativa de autocomposição, 

ademais, levando-se também em consideração a informação encaminhada 

pelo no OFÍCIO CIRCULAR n° 10/2018/NUPEMEC-PRES, dando notícia da 

Semana Nacional de Conciliação, a ser realizada entre os dias 5 a 9 de 

novembro de 2018, com fulcro no art. 139, V, do CPC/2015, encaminhe-se 

o feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para 

tentativa de composição amigável entre as partes.

Por ocasião da aludida audiência as partes deverão ser informadas de 

que, havendo acordo, os autos virão conclusos para homologação, nos 

termos do art. 659, ‘caput’, do CPC/2015.

Inexitosa a composição pelo CEJUSC, tragam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 63173 Nr: 3051-13.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilson Pereira Partim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Bianchi - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

requerente para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões ao recurso 

de apelação interposto pela parte requerida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 103294 Nr: 1152-04.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCUS FERNANDO FONTES VON KIRCHENHEIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Empresa de Energia Elétrica S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Fernando Fontes Von 

Kirchenheim - OAB:6706

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:20191/A

 ....II. Inverto o ônus da prova, nos termos do que prevê o art. 6°, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, por verificar, primeiramente relação de 

consumo entre as partes, bem como hipossuficiência da parte autora em 

comprovar a veracidade das alegações apresentada na exordial.III. Diante 

da notícia de descumprimento da medida liminar (fls. 145/147), intime-se o 

requerido para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize a situação 

na unidade consumidora do autor, sob pena de multa diária a qual fixo no 

valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada oscilação, limitando-se ao 

montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). IV. Ademais, sem prejuízo do 

exposto, vislumbrando a existência de possível dano social, ou seja, se os 

demais consumidores da requerida na região também estão sofrendo com 

oscilações de energia, oficie-se a Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL) para que responda a este juízo, em até 30 (trinta) dias, quantas 

foram as reclamações de oscilação/queda de energia da região do 

entorno do Lago de Manso, entre a data de distribuição da ação 

(12.3.2018) até a presente. V. Posteriormente, com a juntada das 

informações do item anterior, intimem-se as partes para, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, indicarem as provas que pretendem produzir. 

Consigne-se que em caso de prova testemunhal, o rol deverá ser 

apresentado no mesmo prazo, sob pena de preclusão da prova e, em 

caso de produção de prova pericial, a forma de perícia e os quesitos 

também deverão ser apresentados no prazo acima, sob pena de 

preclusão.VI. Por fim, fixo como pontos controvertidos: a existência de 

oscilações e queda de energia na unidade consumidora do autor e na 

região, as causas das referidas oscilações e a existência de excludente 

de responsabilidade (caso fortuito ou força maior).VII. Cumpra-se 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 101954 Nr: 452-28.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS LINO DE OLIVEIRA - 
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OAB:9151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Diante da presença, em tese de interesse de incapaz, dê-se vistas ao 

Ministério Público.

 Após, venham os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 102077 Nr: 520-75.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA - 

OAB:9813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Mauro Nascimento da 

Costa - OAB:16779

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de homologação de acordo realizado pelas partes, 

conforme termo retro.

Instado a manifestar, opinou o Ministério Público por sua homologação.

É o sucinto relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

Toda e qualquer ação necessita de prévio litígio, i.e., da pretensão 

resistida. Acordando as partes sobre o direito vergastado, não mais 

interessa ao Poder Judiciário persistir na demanda, eis que a pacificação 

focal já foi alcançada, sendo por isso que o poder Jurisdicional reveste-se 

da secundariedade.

 DISPOSITIVO.

Ex vi, da autocomposição celebrada pelas partes no bojo dos autos, bem 

como para fins do artigo 515, III, do CPC, e atendendo-se ainda ao disposto 

no inciso III do art. 487 do CPC/2015, para que produza os devidos efeitos 

legais o acordo judicial celebrado pelas partes, HOMOLOGO o acordo, e, 

por conseqüência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no art. 487, III, “b”, do 

CPC.

Eventual descumprimento do acordo ensejará pedido de execução nestes 

mesmos autos ou em processo autônomo.

Defiro a justiça gratuita.

 Para efetivação deste comando judicial, se necessário, promova a 

diligente gestora as comunicações e diligências para materialização das 

cláusulas e termos da autocomposição homologada.

Intimem-se as partes.

As partes dispensaram o prazo recursal.

Arquive-se.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 2623 Nr: 16-41.1996.811.0024

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marina Alves da Silva.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES-MT, Previ-Serv - Fundo Mun. de Previdência Social dos 

Servidores de Chapada dos Guim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Nascimento de 

Souza - OAB:17.829/MT, Jair Klasner - OAB:16142

 Vistos, etc.

Diante da Certidão da Gestora de fl. 362, intimem-se a parte exequente 

para providenciar os documentos necessários, consoante a certidão 

acima.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 1972 Nr: 481-11.2000.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Miguel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Eugênio Perondi, Norma Catarina 

Perondi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia de Azevedo Miranda 

Mendonça - OAB:MT/10457, João dos Santos Mendonça - 

OAB:MT/10.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Darci Melo Moreira - 

OAB:2626

 Vistos, etc.

 Nos termos do art. 873, III, do Código de Processo Civil, acolho a 

impugnação apresentada pela parte executada, uma vez que a avaliação 

de fls. 222/224, além de não indicar, de modo objetivo, os critérios 

utilizados para verificação do valor do bem, não apurou, em inspeção, o 

valor das benfeitorias existentes no local.

 Assim, determino a realização de nova avaliação, por oficial de justiça, a 

qual deverá ser previamente comunicada à parte exequente, 

oportunizando a entrada no imóvel para verificação das condições em que 

estão as benfeitorias.

 Esclareço ao Sr. Oficial que a referida avaliação deverá vir acompanhada 

nos métodos e comparativos utilizados para constatação do valor do bem.

 Após, com a juntada do laudo, intimem-se as partes para que manifestem 

sucessivamente no prazo de 15 (quinze) dias.

 Decorrido o prazo sem manifestação, expeça-se o necessário para a 

realização de praça para alienação judicial do bem penhorado, nos temos 

do artigo 886 e seguintes do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 59989 Nr: 1118-05.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucilene Carneiro Xavier - 

OAB:7956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração por serem 

tempestivos, para, no mérito, dar-lhes provimento, de modo a retificar o 

dispositivo da sentença, condenando o requerido ao pagamento de 

indenização no valor correspondente a 20 (vinte) salários mínimos, 

correspondente ao grau médio (50%) da lesão ocorrida, vigente na data 

do evento danoso (22/10/2015) com correção monetária pela variação 

INPC a partir da data do acidente, conforme o teor da Súmula 43 do 

Superior Tribunal de Justiça e juros de mora incidentes a partir da data da 

citação. No demais, mantida está a sentença, nos termos em que foi 

proferida. Intimem-se as partes. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 79414 Nr: 929-22.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Pitaluga Costa e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELLE SANTOS 

MACHADO - OAB:13023/O, REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - 

OAB:MT24493-B

 Vistos etc.

Deixo de receber o recurso de ref. 16, uma vez que o recorrente, sequer, 

salientou qual dos incisos do artigo 581 do CPP sustentaria o cabimento de 

seu pedido. Ademais, friso que o processo encontra-se na fase inicial, 

com a denúncia recebida, mas que tal hipótese não consta do rol taxativo 

do recurso em sentido estrito, portanto incabível, motivo pelo qual não 

deve ser recebido.

 Em relação ao pedido de ref. 20, dado o processo ser virtual, basta o 

nobre patrono acessá-lo pela rede de internet, em qualquer momento, uma 

vez que devidamente cadastrado no sistema, valendo ressaltar que os 

autos não se encontram em segredo de justiça. Dessa forma, poderia, 

desde abril e pode, consultar o processo na defesa de seu cliente.

Intime-se o advogado por DJE, para novamente, apresentar defesa, em 10 
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dias, sob pena de revelia e as comunicações de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 93080 Nr: 2495-69.2017.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS DO CARMO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO RUBENS DE AMORIM - 

OAB:3785, OSMAR PEREIRA DE SOUZA - OAB:12743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: George Luiz Von Holleben - 

OAB:9.299, Helio Bruno Caldeira - OAB:16707/MT

 VISTOS ETC.

 Trata-se ação de reintegração de posse com pedido liminar proposta por 

CARLOS DO CARMO NASCIMENTO em desfavor de EDSON LEITE DA 

SILVA.

A liminar foi deferida em favor do autor (fl. 84-85).

A contestação aportou às fls. 146-159.

Impugnação às fls. 316-320.

Saneador às fls. 327-328.

Auto de constatação às fls. 335-336.

Rol de testemunhas do requerido às fls. 341-342.

Rol de testemunhas do autor às fls. 343-344.

O requerido pugnou pela revogação da liminar, expedindo-se o 

competente mandado de reintegração de posse ao requerido (fls. 

348-351).

Por sua vez, o autor manifestou-se às fls. 352-355 pela manutenção da 

liminar e a realização de audiência de instrução e julgamento.

Pois bem, não merece guarida a pretensão do requerido, haja vista que 

não demonstrou o perigo de dano, pois conforme constatado pelos Srs. 

Oficiais de Justiça, já houve a desocupação do imóvel e, portanto, 

resguardado estará, em eventual sentença, ser reintegrado na posse, se 

essa lhe for favorável.

Ademais, a probabilidade do direito não lhe restou suficientemente 

demonstrada, de modo a ensejar a revogação da liminar concedida ao 

autor, uma vez que os requisitos do art. 561 do CPC ainda estão 

presentes.

Por fim, em consulta ao AI interposto pelo requerido no Sistema PJE, 

verifico que não houve pedido liminar, portanto, diante da ausência risco 

ao resultado útil do processo, o feito deve manter seu trâmite.

Assim, indefiro o pedido de revogação da liminar e mantenho a decisão 

exarada em 07/08/2017.

E, conforme requerido pelas partes, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 4 de dezembro de 2018, às 13h30min para melhor 

elucidação dos fatos.

Intimem-se as partes e seus advogados por DJE.

Advirtam-se às partes que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, “cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo”.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 98072 Nr: 4929-31.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mizael Batista dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE AMORIM DE 

ALMEIDA - OAB:10732

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSE 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258-A

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Morais c/c Declaratória de 

Inexistência de Débitos c/c Nulidade de Atos Jurídicos c/c Pedido de Tutela 

de Urgência proposta por Mizael Batista dos Santos em desfavor do 

Banco do Brasil S.A.

Às fls. 158 a parte requerente pugnou pela desistência da ação.

 É o relatório.

 Decido.

 Extrai-se dos autos que a parte autora requer a desistência da ação e, a 

parte requerida concorda, conforme fl. 239.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, por não ser o caso de incidência do § 4º do artigo 485 

do Código de Processo Civil, homologo o pedido de desistência aduzido 

pela parte requerente.

Julgo, portanto, extinto o processo, sem resolução do mérito, conforme 

disposto no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora as custas e despesas processuais, anotando-se 

conforma preconiza a CNGC na central de arrecadação o não pagamento 

para o devido protesto.

Intime-se.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas pertinentes 

no sistema Apolo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 78247 Nr: 470-20.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Cerqueira Caldas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Gazola Vieira 

Marques - OAB:76696/MG-16846

 Vistos, etc.

 Considerando que ainda não houve tentativa de autocomposição, 

ademais, levando-se também em consideração a informação encaminhada 

pelo no OFÍCIO CIRCULAR n° 10/2018/NUPEMEC-PRES, dando notícia da 

Semana Nacional de Conciliação, a ser realizada entre os dias 5 a 9 de 

novembro de 2018, com fulcro no art. 139, V, do CPC/2015, encaminhe-se 

o feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para 

tentativa de composição amigável entre as partes.

Por ocasião da aludida audiência as partes deverão ser informadas de 

que, havendo acordo, os autos virão conclusos para homologação, nos 

termos do art. 659, ‘caput’, do CPC/2015.

Inexitosa a composição pelo CEJUSC, tragam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 79387 Nr: 910-16.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noemia Martins Marques Bandeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Furnas Centrais Elétricas S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ede Marcos Deniz - OAB:6808, 

EVAN CORREA DA COSTA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO HENRIQUE DE 

FARIAS MACHADO - OAB:32350, Rosalina Alves de Moraes - 

OAB:26287/GO

 Vistos, etc.

 Considerando que ainda não houve tentativa de autocomposição, 

ademais, levando-se também em consideração a informação encaminhada 

pelo no OFÍCIO CIRCULAR n° 10/2018/NUPEMEC-PRES, dando notícia da 

Semana Nacional de Conciliação, a ser realizada entre os dias 5 a 9 de 

novembro de 2018, com fulcro no art. 139, V, do CPC/2015, encaminhe-se 

o feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para 

tentativa de composição amigável entre as partes.

Por ocasião da aludida audiência as partes deverão ser informadas de 

que, havendo acordo, os autos virão conclusos para homologação, nos 

termos do art. 659, ‘caput’, do CPC/2015.

Inexitosa a composição pelo CEJUSC, tragam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 68236 Nr: 3420-70.2014.811.0024
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Mendes Pereira Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claro TV- Embratel TVSAT Telecomunicações

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 Vistos, etc.

 Considerando que ainda não houve tentativa de autocomposição, 

ademais, levando-se também em consideração a informação encaminhada 

pelo no OFÍCIO CIRCULAR n° 10/2018/NUPEMEC-PRES, dando notícia da 

Semana Nacional de Conciliação, a ser realizada entre os dias 5 a 9 de 

novembro de 2018, com fulcro no art. 139, V, do CPC/2015, encaminhe-se 

o feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para 

tentativa de composição amigável entre as partes.

Por ocasião da aludida audiência as partes deverão ser informadas de 

que, havendo acordo, os autos virão conclusos para homologação, nos 

termos do art. 659, ‘caput’, do CPC/2015.

Inexitosa a composição pelo CEJUSC, tragam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 68309 Nr: 3451-90.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Furnas Centrais Elétricas S/A., Movimento dos 

Assentados em Barragens - MAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:10097

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marilene Evangelista 

Martins - OAB:17.602/GO

 Vistos, etc.

 Considerando que ainda não houve tentativa de autocomposição, 

ademais, levando-se também em consideração a informação encaminhada 

pelo no OFÍCIO CIRCULAR n° 10/2018/NUPEMEC-PRES, dando notícia da 

Semana Nacional de Conciliação, a ser realizada entre os dias 5 a 9 de 

novembro de 2018, com fulcro no art. 139, V, do CPC/2015, encaminhe-se 

o feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para 

tentativa de composição amigável entre as partes.

Por ocasião da aludida audiência as partes deverão ser informadas de 

que, havendo acordo, os autos virão conclusos para homologação, nos 

termos do art. 659, ‘caput’, do CPC/2015.

Inexitosa a composição pelo CEJUSC, tragam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 76704 Nr: 3182-17.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amazonas Roberto Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:12669, Rute de Laet e Soares - OAB:OAB/MT - 6.119

 Vistos, etc.

 Considerando que ainda não houve tentativa de autocomposição, 

ademais, levando-se também em consideração a informação encaminhada 

pelo no OFÍCIO CIRCULAR n° 10/2018/NUPEMEC-PRES, dando notícia da 

Semana Nacional de Conciliação, a ser realizada entre os dias 5 a 9 de 

novembro de 2018, com fulcro no art. 139, V, do CPC/2015, encaminhe-se 

o feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para 

tentativa de composição amigável entre as partes.

Por ocasião da aludida audiência as partes deverão ser informadas de 

que, havendo acordo, os autos virão conclusos para homologação, nos 

termos do art. 659, ‘caput’, do CPC/2015.

Inexitosa a composição pelo CEJUSC, tragam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 89933 Nr: 1103-94.2017.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Generoso Sampaio Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIZA RIVAROLA ROCHA - 

OAB:5896

 Vistos, etc.

 Considerando que ainda não houve tentativa de autocomposição, 

ademais, levando-se também em consideração a informação encaminhada 

pelo no OFÍCIO CIRCULAR n° 10/2018/NUPEMEC-PRES, dando notícia da 

Semana Nacional de Conciliação, a ser realizada entre os dias 5 a 9 de 

novembro de 2018, com fulcro no art. 139, V, do CPC/2015, encaminhe-se 

o feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para 

tentativa de composição amigável entre as partes.

Por ocasião da aludida audiência as partes deverão ser informadas de 

que, havendo acordo, os autos virão conclusos para homologação, nos 

termos do art. 659, ‘caput’, do CPC/2015.

Inexitosa a composição pelo CEJUSC, tragam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 64289 Nr: 320-10.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dionisia Camila Corrêa de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT, Darci Melo Moreira - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da petição de fl. 91.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 73743 Nr: 1794-79.2015.811.0024

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joneci Aparecido Benedito de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte 

autora para que manifeste acerca do parecer ministerial.

 Após, venham os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 72599 Nr: 1342-69.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Bosco de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 
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OAB:8506-A/MT

 Vistos, etc.

 Considerando que ainda não houve tentativa de autocomposição, 

ademais, levando-se também em consideração a informação encaminhada 

pelo no OFÍCIO CIRCULAR n° 10/2018/NUPEMEC-PRES, dando notícia da 

Semana Nacional de Conciliação, a ser realizada entre os dias 5 a 9 de 

novembro de 2018, com fulcro no art. 139, V, do CPC/2015, encaminhe-se 

o feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para 

tentativa de composição amigável entre as partes.

Por ocasião da aludida audiência as partes deverão ser informadas de 

que, havendo acordo, os autos virão conclusos para homologação, nos 

termos do art. 659, ‘caput’, do CPC/2015.

Inexitosa a composição pelo CEJUSC, tragam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 74643 Nr: 2234-75.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Mendonça Silva 

Moura - OAB:OAB-GO 8570, Adriane Pereira de Lima - OAB:OAB-GO 

29.761, Belkiss Brandão - OAB:OAB-GO 7649, ERONDINO RODRIGUES 

DA SILVA JUNIOR - OAB:136087 , João Negrão de Andrade Filho - 

OAB:OAB-GO 17.947

 Vistos, etc.

 Considerando que ainda não houve tentativa de autocomposição, 

ademais, levando-se também em consideração a informação encaminhada 

pelo no OFÍCIO CIRCULAR n° 10/2018/NUPEMEC-PRES, dando notícia da 

Semana Nacional de Conciliação, a ser realizada entre os dias 5 a 9 de 

novembro de 2018, com fulcro no art. 139, V, do CPC/2015, encaminhe-se 

o feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para 

tentativa de composição amigável entre as partes.

Por ocasião da aludida audiência as partes deverão ser informadas de 

que, havendo acordo, os autos virão conclusos para homologação, nos 

termos do art. 659, ‘caput’, do CPC/2015.

Inexitosa a composição pelo CEJUSC, tragam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 77933 Nr: 327-31.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alaor Luis da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Ariane Gomes Pavezi - OAB:14.305, Bianca Reis 

Carmona - OAB:15156, Elimari Cunha Fontes - OAB:18.329, 

Fernanda de David Pinto - OAB:22.048, José Antônio Saldanha 

Pompeu Cardoso - OAB:21.046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner Barros Mascarenhas 

Barbosa - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Vistos, etc.

 Considerando que ainda não houve tentativa de autocomposição, 

ademais, levando-se também em consideração a informação encaminhada 

pelo no OFÍCIO CIRCULAR n° 10/2018/NUPEMEC-PRES, dando notícia da 

Semana Nacional de Conciliação, a ser realizada entre os dias 5 a 9 de 

novembro de 2018, com fulcro no art. 139, V, do CPC/2015, encaminhe-se 

o feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para 

tentativa de composição amigável entre as partes.

Por ocasião da aludida audiência as partes deverão ser informadas de 

que, havendo acordo, os autos virão conclusos para homologação, nos 

termos do art. 659, ‘caput’, do CPC/2015.

Inexitosa a composição pelo CEJUSC, tragam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 77461 Nr: 116-92.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odrianamar Santos Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cláudia de Souza Rodrigues Aguilera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN FELIPE CAMARGO 

ZUQUETI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANKLIN DA SILVA BOTOF - 

OAB:11347, NAMIR LUIZ BRENNER - OAB:11326

 Vistos, etc.

 Considerando que ainda não houve tentativa de autocomposição, 

ademais, levando-se também em consideração a informação encaminhada 

pelo no OFÍCIO CIRCULAR n° 10/2018/NUPEMEC-PRES, dando notícia da 

Semana Nacional de Conciliação, a ser realizada entre os dias 5 a 9 de 

novembro de 2018, com fulcro no art. 139, V, do CPC/2015, encaminhe-se 

o feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para 

tentativa de composição amigável entre as partes.

Por ocasião da aludida audiência as partes deverão ser informadas de 

que, havendo acordo, os autos virão conclusos para homologação, nos 

termos do art. 659, ‘caput’, do CPC/2015.

Inexitosa a composição pelo CEJUSC, tragam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 78104 Nr: 402-70.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINA DE PORTO MANSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:39277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS TAQUES DE 

ANDRADE - OAB:9385/O

 Vistos, etc.

 Considerando que ainda não houve tentativa de autocomposição, 

ademais, levando-se também em consideração a informação encaminhada 

pelo no OFÍCIO CIRCULAR n° 10/2018/NUPEMEC-PRES, dando notícia da 

Semana Nacional de Conciliação, a ser realizada entre os dias 5 a 9 de 

novembro de 2018, com fulcro no art. 139, V, do CPC/2015, encaminhe-se 

o feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para 

tentativa de composição amigável entre as partes.

Por ocasião da aludida audiência as partes deverão ser informadas de 

que, havendo acordo, os autos virão conclusos para homologação, nos 

termos do art. 659, ‘caput’, do CPC/2015.

Inexitosa a composição pelo CEJUSC, tragam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 63147 Nr: 3030-37.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindalva Osana Teotonio Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kewri Rebeschini de Lima - 

OAB:OAB/MT 115.911, Saulo Amorim de Arruda - OAB:15634-O, 

Valquíria Aparecida Rebeschini Lima - OAB:10520

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos na 

inicial, o que faço para condenar o Município de Chapada dos Guimarães 

ao pagamento do FGTS não recolhido no período de 12/2009 a 4/2013, 

acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09 e 

correção monetária calculada com base no IPCA, ambos a partir da 

citação. Por conseguinte, julgo extinto com resolução de mérito o presente 

processo, o que faço com fundamento no art. 487, I e II, do CPC.Sem 

custas processuais, consoante o artigo 3º, I da Lei Estadual nº 7.603/01. 

Condeno o Município em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 
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(dez por cento) do valor da condenação na forma do art. 85, §3°, do CPC, 

a ser apurado em liquidação de sentença.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Tratando-se de sentença ilíquida, a sentença está sujeita a 

reexame necessário, conforme art. 496,§ 3°, do Código de Processo Civil 

(STJ, Segunda Turma, REsp 1648424/PR, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, DJe 27/04/2017). Desta feita, após o decurso do prazo para o 

recurso voluntário, o que deverá ser certificado, encaminhe-se o 

processo à Instância Superior, para o reexame necessário.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 8718 Nr: 1371-42.2003.811.0024

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hercules Spirandelli, Zenilda Simeão Spirandeli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Renato Ferreira Zanini, Vilma Ferreira 

Zanini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Donega Verri - 

OAB:28.981, Diogo faria bueno - OAB:50952, Oduwaldo de Souza 

Calixto - OAB:11849-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides Mattiuzo Júnior - 

OAB:4383/MT, Fábio Luis de Mello Oliveira - OAB:6848-B, José 

Wilzen Macota - OAB:7481/MT, Syrham Maria de Arruda Reidel 

Fonseca - OAB:12.236-E

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

acerca do acórdão de fls. 2177/2193 que julgou procedente a ação 

rescisória, devendo, no prazo de 05 (cinco) dias, requererem o que 

entenderem de direito, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 76723 Nr: 3191-76.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Franciele de Freitas Carnauba

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI S/A - Crédito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Ariane Gomes Pavezi - OAB:14.305, BIANCA REIS 

CARMONA - OAB:15156/O, Elimari Cunha Fontes - OAB:18.329, 

Fernanda de David Pinto - OAB:22.048, José Antônio Saldanha 

Pompeu Cardoso - OAB:21.046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pena de Moura 

França - OAB:138.190/SP

 Vistos, etc.

 Considerando que ainda não houve tentativa de autocomposição, 

ademais, levando-se também em consideração a informação encaminhada 

pelo no OFÍCIO CIRCULAR n° 10/2018/NUPEMEC-PRES, dando notícia da 

Semana Nacional de Conciliação, a ser realizada entre os dias 5 a 9 de 

novembro de 2018, com fulcro no art. 139, V, do CPC/2015, encaminhe-se 

o feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para 

tentativa de composição amigável entre as partes.

Por ocasião da aludida audiência as partes deverão ser informadas de 

que, havendo acordo, os autos virão conclusos para homologação, nos 

termos do art. 659, ‘caput’, do CPC/2015.

Inexitosa a composição pelo CEJUSC, tragam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 57652 Nr: 557-78.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dihol Distribuidora Hospitalar Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Framarion Pinheiro 

Neto - OAB:16.368, José Arlindo do Carmo - OAB:3722/MT, Luciana 

Rezegue do Carmo - OAB:9.609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI APARECIDA DA 

COSTA - OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - 

OAB:11.055

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 57/2007-CGJ, tendo 

em vista o trânsito em julgado da r. sentença, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a requerente para, querendo, requerer o cumprimento 

da sentença no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do 

feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 90095 Nr: 1196-57.2017.811.0024

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LUIS JEREMIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geyda Nassar, Açofer - Indústria e Comércio 

Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - 

OAB:10405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482/B, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032

 Vistos, etc.

 Considerando que ainda não houve tentativa de autocomposição, 

ademais, levando-se também em consideração a informação encaminhada 

pelo no OFÍCIO CIRCULAR n° 10/2018/NUPEMEC-PRES, dando notícia da 

Semana Nacional de Conciliação, a ser realizada entre os dias 5 a 9 de 

novembro de 2018, com fulcro no art. 139, V, do CPC/2015, encaminhe-se 

o feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para 

tentativa de composição amigável entre as partes.

Por ocasião da aludida audiência as partes deverão ser informadas de 

que, havendo acordo, os autos virão conclusos para homologação, nos 

termos do art. 659, ‘caput’, do CPC/2015.

Inexitosa a composição pelo CEJUSC, tragam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 90687 Nr: 1454-67.2017.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILENE APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta pelo Banco Bradesco 

Financiamentos S.A. em desfavor de Adilene Aparecida Santos Araújo.

Às fls. 70 a parte autora pugnou pela desistência da ação.

 É o relatório.

 Decido.

 Extrai-se dos autos que a parte autora requer a desistência da ação.

 DISPOSITIVO.

Diante do exposto, por não ser o caso de incidência do § 4º do artigo 485 

do Código de Processo Civil, homologo o pedido de desistência aduzido 

pela parte requerente.

Julgo, portanto, extinto o processo, sem resolução do mérito, conforme 

disposto no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora as custas e despesas processuais.

A parte autora desiste do prazo recursal.

Intime-se.

Arquive-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 68206 Nr: 3407-71.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Sebastiana Silva Rondon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO 

S/A-Denominação Social Banco Schahin S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Gazola Vieira 

Marques - OAB:76696/MG-16846

 Vistos, etc.

 Considerando que ainda não houve tentativa de autocomposição, 

ademais, levando-se também em consideração a informação encaminhada 

pelo no OFÍCIO CIRCULAR n° 10/2018/NUPEMEC-PRES, dando notícia da 

Semana Nacional de Conciliação, a ser realizada entre os dias 5 a 9 de 

novembro de 2018, com fulcro no art. 139, V, do CPC/2015, encaminhe-se 

o feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para 

tentativa de composição amigável entre as partes.

Por ocasião da aludida audiência as partes deverão ser informadas de 

que, havendo acordo, os autos virão conclusos para homologação, nos 

termos do art. 659, ‘caput’, do CPC/2015.

Inexitosa a composição pelo CEJUSC, tragam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 76505 Nr: 3072-18.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GdSR(, Maria das Graças dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZUL LINHAS AEREAS, FREEDOM VEÍCULOS 

ELÉTRICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX ANTONIO OLIVIO - 

OAB:OAB/RS 84.590, CLOVIS OLIVO - OAB:OAB/RS 13.699, ITALLO 

GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - OAB:7413, KARLA DA SILVA 

MIRANDA - OAB:20559/O, LÚCIA CAVADA MALCON - OAB:OAB/RS 

89.343

 Vistos, etc.

 Considerando que ainda não houve no feito tentativa de autocomposição, 

ademais, levando-se também em consideração a informação encaminhada 

pelo no OFÍCIO CIRCULAR n° 010/2018/NUPEMEC-PRES, dando notícia da 

Semana Nacional de Conciliação, a ser realizada entre os dias 5 a 9 de 

novembro, com fulcro no art. 139, V, do CPC/2015, encaminhe-se o feito 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para tentativa de 

composição amigável entre as partes.

Por ocasião da aludida audiência as partes deverão ser informadas de 

que, havendo acordo, os autos virão conclusos para homologação, nos 

termos do art. 659, ‘caput’, do CPC/2015.

Inexitosa a composição pelo CEJUSC, remetam-se os autos ao Ministério 

Público e, após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 39354 Nr: 1860-98.2011.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iveco Latin América Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodopar Rodoviário de Transportes Ltda, 

Santa Fé Transporte Rodoviário de Cargas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Teixeira Ozi - 

OAB:OAB/SP 172.594, Marciano Oliveira Monteiro - OAB:13.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Martins da Silva - 

OAB:8.707/MS, LUIZ GUILHERME MELKE - OAB:12901

 Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos contidos na inicial, para 

declarar a nulidade da escritura pública de dação em pagamento lavrada 

no Livro 027, fl. 116v°, do Cartório do Segundo Ofício desta Comarca, bem 

como condenar as requeridas à restituição do valor de R$ 1.029.637,74 

(um milhão vinte e nove mil, seiscentos e trinta e sete reais e setenta e 

quatro centavos) a título de danos materiais (referente ao Imposto 

Territorial Rural pago pela autora), que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir das datas dos efetivos 

pagamentos/compensação e juros moratórios de 1% (um por cento) a 

partir da citação. Por conseguinte, julgo extinto com resolução de mérito o 

processo, com fundamento no art. 487, II, do CPC. Condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC, fixo em 10 % 

sobre o valor da condenação. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Em 

caso de interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, 

§1° e §3°, do CPC/2015, procedendo-se à remessa do feito ao Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso independentemente de novo 

despacho.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as 

anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 75703 Nr: 2709-31.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO DE SOUZA DANIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Condomínio Náutico Portal das Águas, ASD 

Serviços Terceirizados LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAYANE LEDNA ALMEIDA DE 

OLIVEIRA - OAB:19164/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA NUNES ROCCO - 

OAB:MT 6737, LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS - OAB:59659

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de 

Processo Civil, julgo parcialmente extinto o processo sem resolução do 

mérito, com relação à empresa ASD Serviços Terceirizados LTDA-ME, por 

ser parte manifestamente ilegítima para figurar no polo passivo.Condeno o 

autor ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez 

por cento) sob o valor da causa, na forma do artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil.Ademais, nos termos da fundamentação anterior, acolho a 

impugnação ao valor da causa, o que faço para atribuir à causa o valor de 

R$ 937.517,10 (novecentos e trinta e sete mil quinhentos e dezessete 

reais dez centavos). Intime-se, portanto, o autor para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, promova o recolhimento do valor referente às custas 

processuais remanescentes, advertindo-o que, acaso não promova o 

pagamento o feito será extinto, cancelando-se a inicial. Transcorrido o 

prazo para recurso, promova-se a alteração no sistema Apolo, com 

relação ao valor da causa e do polo passivo. Após, independentemente de 

outra providência, encaminhem-se os autos ao CEJUSC para tentativa de 

acordo entre as partes. Não havendo acordo, saem as partes intimadas 

para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas 

que pretendem produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de 

indeferimento. Cumpridas as determinações anteriores, venham os autos 

conclusos para ordenação do procedimento, nos termos do art. 357, II e 

seguintes, do Código de Processo Civil. Certifique-se eventual silêncio. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 74462 Nr: 2164-58.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUISA CORREA DA COSTA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, Gustavo Rodrigo Goés Nicoladelli - 

OAB:17980/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Nascimento de 

Souza - OAB:17.829/MT, MAILI DA SILVA MATOSO - OAB:19156

 Vistos, etc.

 Considerando que ainda não houve tentativa de autocomposição, 

ademais, levando-se também em consideração a informação encaminhada 

pelo no OFÍCIO CIRCULAR n° 10/2018/NUPEMEC-PRES, dando notícia da 

Semana Nacional de Conciliação, a ser realizada entre os dias 5 a 9 de 

novembro de 2018, com fulcro no art. 139, V, do CPC/2015, encaminhe-se 

o feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para 

tentativa de composição amigável entre as partes.

Por ocasião da aludida audiência as partes deverão ser informadas de 

que, havendo acordo, os autos virão conclusos para homologação, nos 

termos do art. 659, ‘caput’, do CPC/2015.

Inexitosa a composição pelo CEJUSC, tragam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 69648 Nr: 256-63.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Inez Pinto Dias Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEREIRA BORBA FILHO - 

OAB:10564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO BORGES DE SOUZA - 

OAB:15490

 Vistos, etc.

 Considerando que ainda não houve tentativa de autocomposição, 

ademais, levando-se também em consideração a informação encaminhada 

pelo no OFÍCIO CIRCULAR n° 10/2018/NUPEMEC-PRES, dando notícia da 

Semana Nacional de Conciliação, a ser realizada entre os dias 5 a 9 de 

novembro de 2018, com fulcro no art. 139, V, do CPC/2015, encaminhe-se 

o feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para 

tentativa de composição amigável entre as partes.

Por ocasião da aludida audiência as partes deverão ser informadas de 

que, havendo acordo, os autos virão conclusos para homologação, nos 

termos do art. 659, ‘caput’, do CPC/2015.

Inexitosa a composição pelo CEJUSC, tragam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 77983 Nr: 345-52.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilucia de Souza Ambrósia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARCI MELO MOREIRA - 

OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT, MÁRCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - 

OAB:7659

 Vistos, etc.

 Considerando que ainda não houve tentativa de autocomposição, 

ademais, levando-se também em consideração a informação encaminhada 

pelo no OFÍCIO CIRCULAR n° 10/2018/NUPEMEC-PRES, dando notícia da 

Semana Nacional de Conciliação, a ser realizada entre os dias 5 a 9 de 

novembro de 2018, com fulcro no art. 139, V, do CPC/2015, encaminhe-se 

o feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para 

tentativa de composição amigável entre as partes.

Por ocasião da aludida audiência as partes deverão ser informadas de 

que, havendo acordo, os autos virão conclusos para homologação, nos 

termos do art. 659, ‘caput’, do CPC/2015.

Inexitosa a composição pelo CEJUSC, tragam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 72478 Nr: 1273-37.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS LUCENA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Roberto Sauvesuk

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DE MENEZES - 

OAB:6943/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benedito Antonio Bruno - 

OAB:7818/MT

 Vistos, etc.

 Considerando que ainda não houve tentativa de autocomposição, 

ademais, levando-se também em consideração a informação encaminhada 

pelo no OFÍCIO CIRCULAR n° 10/2018/NUPEMEC-PRES, dando notícia da 

Semana Nacional de Conciliação, a ser realizada entre os dias 5 a 9 de 

novembro de 2018, com fulcro no art. 139, V, do CPC/2015, encaminhe-se 

o feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para 

tentativa de composição amigável entre as partes.

Por ocasião da aludida audiência as partes deverão ser informadas de 

que, havendo acordo, os autos virão conclusos para homologação, nos 

termos do art. 659, ‘caput’, do CPC/2015.

Inexitosa a composição pelo CEJUSC, tragam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 86984 Nr: 4161-42.2016.811.0024

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Nunes Angelim, MARISA SILVA 

ANGELIM, Angelim e Silva LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Cláudia Salgado de 

Macedo Curvo - OAB:14.511

 Vistos, etc.

 Considerando que ainda não houve tentativa de autocomposição, 

ademais, levando-se também em consideração a informação encaminhada 

pelo no OFÍCIO CIRCULAR n° 10/2018/NUPEMEC-PRES, dando notícia da 

Semana Nacional de Conciliação, a ser realizada entre os dias 5 a 9 de 

novembro de 2018, com fulcro no art. 139, V, do CPC/2015, encaminhe-se 

o feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para 

tentativa de composição amigável entre as partes.

Por ocasião da aludida audiência as partes deverão ser informadas de 

que, havendo acordo, os autos virão conclusos para homologação, nos 

termos do art. 659, ‘caput’, do CPC/2015.

Inexitosa a composição pelo CEJUSC, tragam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 83187 Nr: 2492-51.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmelita Pires Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO ALVES - 

OAB:6783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

acerca da data da perícia médica, designada para o dia 21/1/2019, às 

10:40 horas, nas dependências do Fórum local.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 99048 Nr: 5339-89.2017.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON RODRIGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que IMPULSIONO o presente Feito, conforme 

determinado pela Portaria nº 36/2006-DF, de 18/10/2006 e provimentos n.º 

52 e 56/2007-CGJ, encaminhando-o a expedição de documentos para que 

seja intimada a parte requerente, pessoalmente, para em 5 (cinco) dias dar 

andamento ao feito, sob as penas da lei (art. 485, §1º, CPC/2015).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 35214 Nr: 1045-38.2010.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Donato da Silva, Diego Martins Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor(a) Público(a) - 

OAB:, Valmiro Antonio Pinheiro da Silva - OAB:OAB/MT 9331

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

para manifestação acerca da carta precatória ref. 151 e 152.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 488 Nr: 30-88.1997.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Roberto Gomes.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Rio Palmeiras Ltda., Manoel 

Francisco de Paula.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Franciscato 

Sanches - OAB:2321-B

 Vistos etc.

Considerando que foi julgado o incidente de falsidade documental, 

prossiga-se o feito em seus ulteriores termos, razão pela qual determino a 

intimação dos envolvidos para, em 15 dias, manifestarem-se, requerendo 

o que lhe for de direito, sob pena de preclusão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 489 Nr: 31-73.1997.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Roberto Gomes.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Rio Palmeiras Ltda., Manoel 

Francisco de Paula.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Franciscato 

Sanches - OAB:2321-B

 Vistos etc.

Considerando que foi julgado o incidente de falsidade documental, 

prossiga-se o feito em seus ulteriores termos, razão pela qual determino a 

intimação dos envolvidos para, em 15 dias, manifestarem-se, requerendo 

o que lhe for de direito, sob pena de preclusão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 69648 Nr: 256-63.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Inez Pinto Dias Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEREIRA BORBA FILHO - 

OAB:10564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO BORGES DE SOUZA - 

OAB:15490

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 21 de novembro de 2018, às 17hs. Certifico ainda, que 

devolvo os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização 

da audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 99256 Nr: 5421-23.2017.811.0024

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CIC, ACIC, GIIC, AFIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Silva Queiroz - 

OAB:21165/O, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO FERNANDO PECORA DE 

AMORIM - OAB:17695/O

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 21 de novembro de 2018, às 13hs. Certifico ainda, que 

devolvo os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização 

da audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 77461 Nr: 116-92.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odrianamar Santos Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cláudia de Souza Rodrigues Aguilera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN FELIPE CAMARGO 

ZUQUETI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANKLIN DA SILVA BOTOF - 

OAB:11347, NAMIR LUIZ BRENNER - OAB:11326

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 22 de novembro de 2018, às 16hs. Certifico ainda, que 

devolvo os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização 

da audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 79583 Nr: 1003-76.2016.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELINA ANTONIA DE CASTRO, JOSÉ LEME DE 

CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vailson Fernandes de Almeida, Catarina Lúcia 

Marcondes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do 

Estado-Nucleo de Chapada dos Guimarães/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÁTIA MARIA NEVES 

CÃNDIDA PAIXÃO - OAB:18854, CATIA MARIA NEVES CANDIDA 

PAIXAO - OAB:18854/O

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 22 de novembro de 2018, às 13hs. Certifico ainda, que 

devolvo os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização 

da audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 76505 Nr: 3072-18.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GdSR(, Maria das Graças dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZUL LINHAS AEREAS, FREEDOM VEÍCULOS 

ELÉTRICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX ANTONIO OLIVIO - 

OAB:OAB/RS 84.590, CLOVIS OLIVO - OAB:OAB/RS 13.699, ITALLO 

GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - OAB:7413, KARLA DA SILVA 

MIRANDA - OAB:20559/O, LÚCIA CAVADA MALCON - OAB:OAB/RS 

89.343

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 
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próximo dia 22 de novembro de 2018, às 17hs. Certifico ainda, que 

devolvo os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização 

da audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 79317 Nr: 884-18.2016.811.0024

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandro Pedro Pedroso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliete da Silva Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON ALVES PEDROZO - 

OAB:17137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 Vistos etc.

Diante do informado, defiro o pedido de gratuidade à parte requerida.

Assim, arquivem-se os autos com as baixas e anotações.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 102724 Nr: 848-05.2018.811.0024

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTEVINA DE OLIVEIRA, Benedita Oliveira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delfino de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON ALVES DAMACENO - 

OAB:3620

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 26 de novembro de 2018, às 14hs. Certifico ainda, que 

devolvo os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização 

da audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 68236 Nr: 3420-70.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Mendes Pereira Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claro TV- Embratel TVSAT Telecomunicações

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 26 de novembro de 2018, às 15hs. Certifico ainda, que 

devolvo os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização 

da audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 74643 Nr: 2234-75.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Mendonça Silva 

Moura - OAB:OAB-GO 8570, Adriane Pereira de Lima - OAB:OAB-GO 

29.761, Belkiss Brandão - OAB:OAB-GO 7649, ERONDINO RODRIGUES 

DA SILVA JUNIOR - OAB:136087 , João Negrão de Andrade Filho - 

OAB:OAB-GO 17.947

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 26 de novembro de 2018, às 16hs. Certifico ainda, que 

devolvo os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização 

da audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 90095 Nr: 1196-57.2017.811.0024

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LUIS JEREMIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geyda Nassar, Açofer - Indústria e Comércio 

Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - 

OAB:10405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482/B, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 26 de novembro de 2018, às 17hs. Certifico ainda, que 

devolvo os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização 

da audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 74462 Nr: 2164-58.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUISA CORREA DA COSTA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, Gustavo Rodrigo Goés Nicoladelli - 

OAB:17980/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Nascimento de 

Souza - OAB:17.829/MT, MAILI DA SILVA MATOSO - OAB:19156

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 04 de dezembro de 2018, às 14hs. Certifico ainda, que 

devolvo os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização 

da audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 86984 Nr: 4161-42.2016.811.0024

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Nunes Angelim, MARISA SILVA 

ANGELIM, Angelim e Silva LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Cláudia Salgado de 

Macedo Curvo - OAB:14.511

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 04 de dezembro de 2018, às 14hs30min. Certifico ainda, que 

devolvo os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização 

da audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 89933 Nr: 1103-94.2017.811.0024
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 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Generoso Sampaio Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIZA RIVAROLA ROCHA - 

OAB:5896

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 04 de dezembro de 2018, às 15hs. Certifico ainda, que 

devolvo os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização 

da audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 77934 Nr: 328-16.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alaor Luis da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Ariane Gomes Pavezi - OAB:14.305, Bianca Reis 

Carmona - OAB:15156, Elimari Cunha Fontes - OAB:18.329, José 

Antônio Saldanha Pompeu Cardoso - OAB:21.046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 04 de dezembro de 2018, às 15hs30min. Certifico ainda, que 

devolvo os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização 

da audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 68334 Nr: 3463-07.2014.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Alves Damasceno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALVES DAMASCENO, Joselita Pires 

Damasceno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B, PABLO RAMIRES FONSECA - OAB:18969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Caporossi e Silva - 

OAB:6.183/MT, ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - OAB:6183/O

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 17 de dezembro de 2018, às 13hs. Certifico ainda, que 

devolvo os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização 

da audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 105144 Nr: 1956-69.2018.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Henrique Souza Silva, Leonardo Sousa 

do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O, MAILI DA SILVA MATOSO - OAB:19156

 Vistos, etc.

I. Cumpra-se conforme deprecado.

 II. Designo o dia 31 de Janeiro de 2019, às 13h30min para a realização do 

ato.

III. Informe-se o Juízo Deprecante acerca da data para a realização do ato.

 IV. Intime-se o réu LEONARDO SOUSA DO NASCIMENTO, e seu 

advogado(a), para comparecerem à audiência designada.

V. Ciência ao Ministério Público.

VI. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 103254 Nr: 1137-35.2018.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WIRAN ATAIDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON MACEDO RODRIGUES, CARMEM 

CRISTINA DE SIQUEIRA , JONATAS DE TAL (qualificação prejudicada)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAILI DA SILVA MATOSO - 

OAB:19156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSCAR CESAR RIBEIRO 

TRAVASSOS FILHO - OAB:6002

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 17 de dezembro de 2018, às 13hs30min. Certifico ainda, que 

devolvo os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização 

da audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 68206 Nr: 3407-71.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Silva Rondon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO 

S/A-Denominação Social Banco Schahin S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Gazola Vieira 

Marques - OAB:76696/MG-16846

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 17 de dezembro de 2018, às 14hs. Certifico ainda, que 

devolvo os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização 

da audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 77933 Nr: 327-31.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alaor Luis da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Ariane Gomes Pavezi - OAB:14.305, Bianca Reis 

Carmona - OAB:15156, Elimari Cunha Fontes - OAB:18.329, 

Fernanda de David Pinto - OAB:22.048, José Antônio Saldanha 

Pompeu Cardoso - OAB:21.046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner Barros Mascarenhas 

Barbosa - OAB:OAB/MT 13.245-A

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 17 de dezembro de 2018, às 14hs30min. Certifico ainda, que 

devolvo os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização 

da audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 76723 Nr: 3191-76.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Franciele de Freitas Carnauba
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI S/A - Crédito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Ariane Gomes Pavezi - OAB:14.305, BIANCA REIS 

CARMONA - OAB:15156/O, Elimari Cunha Fontes - OAB:18.329, 

Fernanda de David Pinto - OAB:22.048, José Antônio Saldanha 

Pompeu Cardoso - OAB:21.046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pena de Moura 

França - OAB:138.190/SP

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 17 de dezembro de 2018, às 15hs. Certifico ainda, que 

devolvo os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização 

da audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 78247 Nr: 470-20.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Cerqueira Caldas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Gazola Vieira 

Marques - OAB:76696/MG-16846

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 17 de dezembro de 2018, às 15hs30min. Certifico ainda, que 

devolvo os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização 

da audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 102753 Nr: 864-56.2018.811.0024

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RLdO, ICODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA FRANCE GOMES SIMÕES 

- OAB:22.414/MT, MAYARA C. CINTRA ROSA - OAB:24217/MT, 

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB:7031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor(a) Público(a) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Defiro pedido do MP de ref. 40 e designo o dia 31 de Fevereiro de 2019, às 

14h30min para a realização de Audiência de Instrução, onde serão 

ouvidas as partes e testemunhas arroladas na representação e na defesa 

prévia.

Intimem-se as partes e testemunhas, expedindo-se carta precatória, caso 

necessário.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 67052 Nr: 2545-03.2014.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marisa Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neuzeli Afonso Ferreira, Neuza Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Berardo Gomes - OAB:OAB MT 

3587

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado-Nucleo de Chapada dos Guimarães/MT - OAB:

 Vistos, etc.

 Considerando que ainda não houve tentativa de autocomposição, 

ademais, levando-se também em consideração a informação encaminhada 

pelo no OFÍCIO CIRCULAR n° 10/2018/NUPEMEC-PRES, dando notícia da 

Semana Nacional de Conciliação, a ser realizada entre os dias 5 a 9 de 

novembro de 2018, com fulcro no art. 139, V, do CPC/2015, encaminhe-se 

o feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para 

tentativa de composição amigável entre as partes.

Por ocasião da aludida audiência as partes deverão ser informadas de 

que, havendo acordo, os autos virão conclusos para homologação, nos 

termos do art. 659, ‘caput’, do CPC/2015.

Inexitosa a composição pelo CEJUSC, tragam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 76704 Nr: 3182-17.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amazonas Roberto Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:12669, Rute de Laet e Soares - OAB:OAB/MT - 6.119

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 23 de janeiro de 2019, às 14hs. Certifico ainda, que devolvo 

os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 34134 Nr: 41-63.2010.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jairo Secundino Hipólito, Zilda Pereira da Silva Hipólito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roque Bittencourt - Espólio, Marcia Regina 

Bittencourt, Vanderlei Gomes Bezerra, Wagner Gomes Bezerra, Viviane 

Gomes Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dandy Vinícius Spanhol - 

OAB:9.114 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Teles de Figueiredo 

Júnior - OAB:8896, Kelly Regina Pavani Vulpini - OAB:23271/PR, 

Sérgio Vulpini - OAB:OAB-PR-10.085

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 23 de janeiro de 2019, às 13hs30min. Certifico ainda, que 

devolvo os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização 

da audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 72599 Nr: 1342-69.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Bosco de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8506-A/MT

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 23 de janeiro de 2019, às 13hs. Certifico ainda, que devolvo 

os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 100711 Nr: 6123-66.2017.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abelardo Arcanjo de Noronha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ranaia Nobre da Fonseca, Sérgio Rezende 

Imóveis ME, Sérgio Rezende de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE MORAES MAXIMINO - 

OAB:56443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Nascimento de 

Souza - OAB:17.829/MT, FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA - 

OAB:17829/O, MAILI DA SILVA MATOSO - OAB:19156, 

QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES - OAB:19614/O

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 22 de janeiro de 2019, às 15hs30min. Certifico ainda, que 

devolvo os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização 

da audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 78380 Nr: 513-54.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudionor Bonfim Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcilene Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 22 de janeiro de 2019, às 15hs. Certifico ainda, que devolvo 

os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 74667 Nr: 2247-74.2015.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Invasores

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Ramires Fonseca - 

OAB:18.969/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR ALMEIDA FREITAS - 

OAB:727

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 22 de janeiro de 2019, às 14hs30min. Certifico ainda, que 

devolvo os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização 

da audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 72478 Nr: 1273-37.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS LUCENA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Roberto Sauvesuk

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DE MENEZES - 

OAB:6943/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benedito Antonio Bruno - 

OAB:7818/MT

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 22 de janeiro de 2019, às 14hs. Certifico ainda, que devolvo 

os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 77983 Nr: 345-52.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilucia de Souza Ambrósia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARCI MELO MOREIRA - 

OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT, MÁRCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - 

OAB:7659

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 22 de janeiro de 2019, às 13hs30min. Certifico ainda, que 

devolvo os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização 

da audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 78104 Nr: 402-70.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINA DE PORTO MANSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:39277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS TAQUES DE 

ANDRADE - OAB:9385/O

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 22 de janeiro de 2019, às 13hs. Certifico ainda, que devolvo 

os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 102222 Nr: 606-46.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leldemir Vieira do Bom Despacho Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O, MAILI DA SILVA MATOSO - OAB:19156, 

QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES - OAB:19614/O

 Vistos, etc.

Como os autos não revelam qualquer hipótese de absolvição sumária, 

prevista no artigo 397 do CPP, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 21/03/2019, às 14h00min.

Por conseguinte, intimem-se o acusado, as testemunhas arroladas pela 

acusação e defesa nos devidos endereços, fazendo constar no 

expediente as advertências de praxe.

Havendo testemunhas residentes em outra comarca, expeça-se a 

competente carta precatória para inquirição.

Intime-se. Requisite-se.

Ciência ao Ministério Público. Intime-se o advogado via DJE.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 66479 Nr: 2116-36.2014.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Henrique Ramos da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Reis Carmona - 

OAB:20889/O/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036829/10/2018 Página 514 de 998



 Vistos, etc.

I. Acolho o pedido do representante do Ministério Público para realização 

de Audiência de Instrução para ouvir a vítima, de ref. 75, e redesigno o ato 

para o dia 21 de março de 2019, às 13h30min.

II. Intime-se a vítima FABRICIA DA COSTA SILVA no endereço: Rua das 

Palmeiras, nº 144, neste Município de Chapada dos Guimarães-MT.

III. Intime-se o advogado via DJE.

IV. Ciência ao Ministério Público.

V. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 104391 Nr: 1612-88.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Pedro Dos Santos Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO AUGUSTO NEVES - 

OAB:12012

 Vistos, etc.

I. Inexistindo a hipótese de absolvição sumária, designo audiência una 

para o dia 07/02/2019, às 13h30min. (horário de MT).

II. Intimem-se o réu e as testemunhas arroladas, devendo constar no 

mandado, dia, horário e local da audiência.

III. Caso o réu ou alguma das testemunhas não possua endereço nesta 

comarca, desde já depreco o ato de oitiva à comarca correspondente ao 

endereço do sujeito arrolado.

IV. Cientifique-se o Ministério Público e intime-se o advogado do réu via 

DJE.

V. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108487 Nr: 3350-14.2018.811.0024

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RONILSON RODRIGUES FERREIRA, Cpf: 

81470045168, Rg: 0751362-3, Filiação: Sebastião Rodrigues Ferreira e 

Rita de Jesus Ferreira, data de nascimento: 02/06/1974, brasileiro(a), 

natural de Chapada dos Guimarães-MT, solteiro(a), comerciante, Telefone 

92538730. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. CIENTIFICAR AO AGRESSOR acerca das medidas 

protetivas consedidas em favor DA VITIMA e abaixo transcritas devendo 

obdece- las até determinação em contrário.

Sentença: I. DIANTE DO EXPOSTO, determino que Ronilson Rodrigues 

Ferreira submeta-se às seguintes medidas protetivas: (a) afastamento do 

agressor do lar conjugal; (b) proibição de contato e aproximação com a 

ofendida, ou com testemunha dos fatos por qualquer meio de 

comunicação, estabelecendo-se o limite mínimo de 1.000 (um mil) metros 

de distância; (c) a proibição de frequentar a casa e o trabalho da vítima a 

fim de preservar a integridade física e psicológica da agredida. I.I. Deixo de 

apreciar as demais medidas protetivas em razão de inexistir provas nos 

autos. II. Atente-se, por derradeiro, que o descumprimento das 

disposições acima transcritas ensejará ao respectivo transgressor em 

PRISÃO PREVENTIVA. III. A ofendida deverá ser notificada dos atos 

processuais relativos ao agressor, sem prejuízo da intimação do 

advogado constituído, nomeado ou do defensor público (art. 21, Lei n. 

11.340/2006). IV. O agressor deverá ser intimado pessoalmente acerca 

das medidas a serem cumpridas, bem como alertado para o fato de que o 

descumprimento de uma ou mais das medidas impostas poderá implicar na 

sua prisão preventiva ou permanência desta, nos termos do artigo 20 da 

referida lei. V. Considerando o que preceitua o artigo 18, inciso III da Lei 

n.º 11.340/2006, cientifique-se o douto representante do Ministério Público, 

possibilitando, assim, a adoção das medidas que denotar pertinentes. VI. 

Atentem-se os Srs. Oficiais de Justiça/servidores quanto às diligências 

legais, de que a ofendida não poderá, em hipótese alguma, entregar 

intimação ou notificação ao indiciado (art. 21, parágrafo único, Lei n.º 

11.340/06). VII. Oficie-se ao Delegado de Polícia Civil comunicante, 

cientificando-lhe do teor da presente decisão. VIII. Cumpridas todas as 

diligências determinadas acima, aguarde-se a chegada do inquérito policial 

e, com a chegada dele, extraia-se cópia das peças principais e junte-as 

ao inquérito. Após, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. IX. 

Intimem-se. X. Autos em Segredo de Justiça conforme enunciado nº 34 do 

FONAVID. XI. Cumpra-se com a máxima urgência.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, THAIS VALÉRIA 

TRINDADE LEAL , digitei.

Chapada dos Guimarães, 26 de outubro de 2018

Eliane Rosa Campos Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110957 Nr: 4404-15.2018.811.0024

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALEXANDRE DA SILVA ARRUDA, Rg: 

17303036, Filiação: Vicencia Julia da Silva e Alexandre de Arruda, data de 

nascimento: 22/05/1998, brasileiro(a), solteiro(a), pedreiro, Telefone (65) 

99293-5646. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. CIENTIFICAR AO AGRESSOR acerca das medidas 

protetivas consedidas em favor DA VITIMA e abaixo transcritas devendo 

obdece- las até determinação em contrário.

Sentença: I. DIANTE DO EXPOSTO, determino que ALEXANDRE DA SILVA 

ARRUDA submeta-se às seguintes medidas protetivas: (a) proibição de 

contato e aproximação com a ofendida, ou com testemunha dos fatos por 

qualquer meio de comunicação, estabelecendo-se o limite mínimo de 300 

(trezentos) metros de distância; (b) a proibição de frequentar a casa e o 

trabalho da vítima a fim de preservar a integridade física e psicológica da 

agredida. I.I. Deixo de apreciar as demais medidas protetivas em razão de 

inexistir provas nos autos. II. Atente-se, por derradeiro, que o 

descumprimento das disposições acima transcritas ensejará ao respectivo 

transgressor em PRISÃO PREVENTIVA. III. A ofendida deverá ser 

notificada dos atos processuais relativos ao agressor, sem prejuízo da 

intimação do advogado constituído, nomeado ou do defensor público (art. 

21, Lei n. 11.340/2006). IV. O agressor deverá ser intimado pessoalmente 

acerca das medidas a serem cumpridas, bem como alertado para o fato de 

que o descumprimento de uma ou mais das medidas impostas poderá 

implicar na sua prisão preventiva ou permanência desta, nos termos do 

artigo 20 da referida lei.V. Considerando o que preceitua o artigo 18, inciso 

III da Lei n.º 11.340/2006, cientifique-se o douto representante do 

Ministério Público, possibilitando, assim, a adoção das medidas que 

denotar pertinentes. VI. Atentem-se os Srs. Oficiais de Justiça/servidores 

quanto às diligências legais, de que a ofendida não poderá, em hipótese 

alguma, entregar intimação ou notificação ao indiciado (art. 21, parágrafo 

único, Lei n.º 11.340/06). VII. Oficie-se ao Delegado de Polícia Civil 

comunicante, cientificando-lhe do teor da presente decisão. VIII. 

Cumpridas todas as diligências determinadas acima, aguarde-se a 

chegada do inquérito policial e, com a chegada dele, extraia-se cópia das 

peças principais e junte-as ao inquérito. Após, arquivem-se com as baixas 

e anotações de estilo. IX. Intimem-se. X. Autos em Segredo de Justiça 

conforme enunciado nº 34 do FONAVID. XI. Cumpra-se com a máxima 

urgência.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, THAIS VALÉRIA 

TRINDADE LEAL , digitei.

Chapada dos Guimarães, 17 de outubro de 2018

Eliane Rosa Campos Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 
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1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35214 Nr: 1045-38.2010.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Donato da Silva, Diego Martins Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor(a) Público(a) - 

OAB:, Valmiro Antonio Pinheiro da Silva - OAB:OAB/MT 9331

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADRIANO DONATO DA SILVA, Rg: 

2064.154-0, Filiação: Tiago Soares da Silva e Ilda Donato de Souza 

Amaral, data de nascimento: 22/10/1985, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, Telefone (66)9912-0212 e atualmente em local incerto e não 

sabido DIEGO MARTINS COELHO, Rg: 171.9584-5, Filiação: Jane Martins 

Coelho, data de nascimento: 17/12/1986, brasileiro(a), natural de 

Arenápolis-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o,s) pessoa(s) acima qualificado(a, 

s), atualmente em lugar incerto e não sabido, para comparecer(em) à 

audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Sessão de Julgamento (Tribunal do Juri) que se realizará no dia 

28/02/2019, às 09:00, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Considerando o teor do Ofício n. 

011/2018/PJ/GABINETE, de lavra da d. Promotora de Justiça requerendo a 

redesignação dos atos designados para o dia 21 de junho do corrente 

ano, REDESIGNO a presente sessão de julgamento para o dia 28 de 

fevereiro de 2019, às 9h00min.Intimem-se o réu, defesa, testemunhas e 

jurados.Ciência ao MP.Proceda-se com as comunicações de 

praxe.Cumpra-se expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Alexandre Uelisson 

Santana de Souza, digitei.

Chapada dos Guimarães, 22 de outubro de 2018

Eliane Rosa Campos Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001007-28.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRY LARA SALDANHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

2 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1001007-28.2018.8.11.0024. Vistos, etc. I. Recebo a petição inicial. II. 

Defiro o pedido de gratuidade de justiça à parte autora, o que faço com 

fundamento no artigo 98 do CPC/2015. III. Manifeste o Ministério Público no 

prazo de 5 (cinco) dias (art. 109 da Lei n° 6.015/73). IV. Cumpra-se. Marco 

Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001017-72.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PEDROSO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO DIAS LESSA (RÉU)

DAVID LECHNER DA COSTA (RÉU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1001017-72.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. I. Recebo a petição inicial. II. Cite-se e intime-se os requeridos, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

de conciliação, devendo o ato ser designado e realizado pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) desta Comarca 

(art. 334, CPC). Advirta-se às partes que a ausência injustificada à 

audiência de conciliação será considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionada com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8°, CPC). Intime-se 

a parte requerente, pessoalmente, da data da audiência de conciliação 

designada. Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório (art. 334, §9°, 

CPC). Cientifique-se os requeridos de que poderão apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4°, I e §6°, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, os 

requeridos poderão contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4°, 

I, do CPC. Advirta-se aos requeridos que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia, presumindo-se verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em 

caso de citação por mandado, deverá a parte requerida informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). III. Havendo acordo, colha-se, sendo o caso, o parecer 

do Ministério Público (art. 178 do CPC), e retorne o feito em conclusão. IV. 

Contestada a ação, sendo o caso (arts. 350 e 351 CPC), intime-se a parte 

requerente para impugnação no prazo de 15 dias. V. Apresentada 

impugnação à contestação, manifeste-se o Ministério Público no prazo de 

30 dias (art. 178, II, do CPC). VI. Defiro o pedido de gratuidade de justiça à 

parte autora, o que faço com fundamento no artigo 98 do CPC. VII. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000941-48.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE VANUIR VILLA (REQUERENTE)

VALDA DA SILVA VILLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS OAB - MT11788/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000941-48.2018.8.11.0024. Vistos, etc. I. Recebo a petição inicial. II. 

Cite-se e intime-se os requeridos, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer à audiência de conciliação, devendo o ato ser 

designado e realizado pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC) desta Comarca (art. 334, CPC). Advirta-se às partes 

que a ausência injustificada à audiência de conciliação será considerada 

ato atentatório à dignidade da justiça, sancionada com multa de até 2% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa 

(art. 334, §8°, CPC). Intime-se a parte requerente, pessoalmente, da data 

da audiência de conciliação designada. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório 

(art. 334, §9°, CPC). Cientifique-se os requeridos de que poderão 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4°, I e §6°, CPC). Consigne-se que, não havendo 

autocomposição, os requeridos poderão contestar a presente ação, no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a partir da 
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audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses 

do art. 334, §4°, I, do CPC. Advirta-se aos requeridos que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia, 

presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte 

requerida informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, 

que deverá ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte 

autora ser intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

sem prejuízo do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio 

como recusa (art. 154, VI, CPC). III. Havendo acordo, retorne o feito em 

conclusão. IV. Contestada a ação, sendo o caso (arts. 350 e 351 CPC), 

intime-se a parte requerente para impugnação no prazo de 15 dias. V. 

Apresentada impugnação à contestação, manifeste-se o Ministério Público 

no prazo de 30 dias (art. 178, II, do CPC). VI. Defiro o pedido de gratuidade 

de justiça à parte autora, o que faço com fundamento no artigo 98 do CPC. 

VII. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Marco Antonio Canavarros 

dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001015-05.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA DA SILVA PEDROSO PINTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

2 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1001015-05.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. I. Recebo a petição inicial. II. Defiro o pedido de gratuidade de 

justiça à parte autora, o que faço com fundamento no artigo 98 do 

CPC/2015. III. Manifeste o Ministério Público no prazo de 5 (cinco) dias (art. 

109 da Lei n° 6.015/73). IV. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000964-91.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE FRANCA DE FARIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O 

(ADVOGADO(A))

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO(A))

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000964-91.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. I. Recebo a petição inicial. II. Cite-se e intime-se a parte 

requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência de conciliação, devendo o ato ser designado e realizado pelo 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) desta 

Comarca (art. 334, CPC). Advirta-se às partes que a ausência injustificada 

à audiência de conciliação será considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionada com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8°, CPC). Intime-se 

a parte requerente, por meio de seu advogado, da data da audiência de 

conciliação designada (art. 334, §3°, CPC). Ficam as partes cientes de que 

o comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório (art. 334, §9°, CPC). Cientifique-se a parte requerida de que 

poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, 

desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da 

audiência, caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que 

em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos 

os litisconsortes (art. 334, §4°, I e §6°, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4°, I, do CPC. Advirta-se à parte requerida a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia, 

presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte 

requerida informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, 

que deverá ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte 

autora ser intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

sem prejuízo do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio 

como recusa (art. 154, VI, CPC). III. Havendo acordo, retorne o feito em 

conclusão. IV. Contestada a ação, sendo o caso (arts. 350 e 351 CPC), 

intime-se a parte requerente para impugnação no prazo de 15 dias. V. 

Defiro o pedido de gratuidade de justiça à parte autora, o que faço com 

fundamento no artigo 98 do CPC. VI. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001041-03.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CVL IMOVEIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludmilla de Moura Bouret OAB - MT0008476A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARACY MARIA DE MORAIS (REQUERIDO)

ALMIR LOPES DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES PROCESSO N° 1001041-03.2018.8.11.0024 

Vistos etc. I. Cumpra-se, na forma deprecada, com as cautelas de praxe, 

servindo a cópia como mandado. II. Cumprida, proceda-se à sua 

devolução ao douto Juízo Deprecante, com as homenagens de estilo, 

baixas e anotações necessárias. III. Caso a diligência resulte infrutífera, 

por razões diversas, independentemente de novo despacho, 

providencie-se a devolução ao juízo deprecante ou competente, 

observando-se o caráter itinerante, fazendo-se as anotações e 

comunicações necessárias. IV. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros 

dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000972-68.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

AMMED GESTAO MEDICA DO TRABALHO LTDA. - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN DORNELAS OAB - SP155388 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEANNY FERREIRA ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000972-68.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. I. Defiro a pretensão executória de título extrajudicial (arts. 

783, 784 e 798, CPC). II. Cite-se a parte executada para pagar a dívida no 

prazo de 03 (três) dias, contado da citação (art. 829, CPC), constando do 

mandado ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial 

de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, a qual 

deverá recair sobre bem eventualmente já indicado na inicial pela parte 

exequente, de tudo lavrando-se auto, com intimação da parte executada 

(art. 829, §1° e §2°, CPC). III. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito, verba essa que será reduzida pela 

metade caso a parte executada efetue o pagamento no prazo mencionado 

(art. 827, §1°, CPC). IV. Eventuais embargos devem ser opostos no prazo 

de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do artigo 231 do 

CPC/2015 (art. 915, CPC). V. Cientifique-se a parte devedora de que, no 

prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, 

acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá requerer que 

lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês (art. 

916, CPC). VI. Intimem-se. VII. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000997-81.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RITA PINHEIRO DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES PROCESSO N.º: 1000997-81.2018.8.11.0024 

Vistos, etc. I. Recebo a inicial. II. Tendo em vista o Ofício-Circular 

AGU/PF-MT/DPREV n° 01/2016, no qual a Advocacia Geral da União em 

Mato Grosso registra expressamente, em nome das entidades que 

representa, que não possui interesse na composição consensual por meio 

da audiência de que trata o art. 334 do CPC/2015, deixo de determinar a 

designação de audiência de conciliação. III. Cite-se a parte requerida para 

contestar a ação no prazo de 30 dias (arts. 183, 335 e seguintes do CPC). 

IV. Contestada a ação, intime-se a parte requerente para impugnação no 

prazo de 15 dias (arts. 350 e 351 CPC). V. Defiro o pedido de justiça 

gratuita à parte autora, o que faço com base no artigo 98 do CPC. VI. 

Expeça-se o necessário. VII. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000989-07.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA RAMALHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FÁTIMA SUELY RAMALHO DOS SANTOS CORBELINO OAB - 

MT0005037A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIVA ANTONIA DE OLIVEIRA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000989-07.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. I. Com fulcro no art. 617, I, do CPC, NOMEIO a requerente 

VERA LÚCIA RAMALHO DOS SANTOS como inventariante dos bens 

deixados em razão do falecimento de VINICIO CORREIA DE LIMA. II. 

Intime-se o inventariante para, no prazo de 5 (cinco) dias, assinar o termo 

de compromisso e, no prazo de 20 (vinte) dias, contados da data em que 

prestou compromisso, apresentar as Primeiras Declarações, nos termos 

do art. 620 do CPC. III. Postergo a apreciação do pedido de justiça gratuita 

para após a apresentação das primeiras declarações, já que na ação de 

inventário a obrigação de arcar as custas processuais recai sobre o 

espólio. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÃO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. CUSTAS. 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. A obrigação com o pagamento das custas 

processuais é do espólio, não sendo relevante a situação financeira dos 

herdeiros. Ou seja, cabe ao espólio, e não aos herdeiros o pagamento das 

custas do processo de inventário. NEGADO SEGUIMENTO.” (Agravo de 

Instrumento Nº 70063399695, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 29/01/2015). IV. 

Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001034-11.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PROCURADORIA DA FAZENDA PÚBLICA NACIONAL-ADVOCACIA GERAL 

DA UNIÃO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BREMER E CIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MEIRE CRISTINA ZANONI OAB - SP144252 (ADVOGADO(A))

JOSE FRANCISCO GALINDO MEDINA OAB - SP91124 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES PROCESSO N° 1001034-11.2018.8.11.0024 

Vistos etc. I. Cumpra-se, na forma deprecada, com as cautelas de praxe, 

servindo a cópia como mandado. II. Cumprida, proceda-se à sua 

devolução ao douto Juízo Deprecante, com as homenagens de estilo, 

baixas e anotações necessárias. III. Caso a diligência resulte infrutífera, 

por razões diversas, independentemente de novo despacho, 

providencie-se a devolução ao juízo deprecante ou competente, 

observando-se o caráter itinerante, fazendo-se as anotações e 

comunicações necessárias. IV. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros 

dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001042-85.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MARIO MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS (RÉU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1001042-85.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. I. Analisando os documentos juntados com a inicial, verifica-se 

que parte deles é absolutamente ininteligível, dada a precariedade com que 

foram reproduzidas nos autos, sobretudo o RG, CPF e comprovante de 

endereço. Ademais, não houve manifestação da parte autora ao interesse 

na audiência de conciliação, conforme dispõe o art. 319, VII, do Código de 

Processo Civil. Ressalta-se que, diante de tal fato, resta impossibilitada a 

análise dos pedidos contidos na inicial. II. Dessa forma, intime-se o autor, 

por intermédio do advogado constituído nos autos, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, emende a inicial para substituir as cópias dos 

documentos referidos no item acima por outras digitalizadas por meio de 

escâner, assim como manifeste quanto à realização da audiência de 

conciliação, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, 

parágrafo único, do CPC. III. Certifique-se eventual silêncio. IV. Cumpra-se. 

Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001036-78.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

TECIDOS TITA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA SILVA CARDOSO OAB - MT0019774A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PIZATTI MESQUITA & LOPES GUEDES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1001036-78.2018.8.11.0024. 

Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que o autor postula com a 

presente ação o pagamento do valor devido, qual seja, R$ 4.172,05 

(quatro mil, cento e setenta e dois reais e cinco centavos). No entanto, dá 

a causa o valor de R$ 10.018,64, o qual não corresponde ao pedido 

contido na inicial (292, I, CPC). Dessa forma, intime-se a parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, para: I. Retificar o 

valor dado à causa, para que corresponda ao valor devido (art. 292, I, 

CPC). II. Acostar aos autos documento comprobatório de entrega ou o 

recebimento das mercadorias, uma vez que para a execução de duplicata 

não aceita, mister que o título além de protestado, esteja acompanhado do 

comprovante de entrega da mercadoria, consoante artigo 15, inciso II da 

Lei 5.474/68, sob pena de extinção da execução. III. Cumpra-se. Marco 

Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000858-32.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EROTILDES DE SIQUEIRA (RÉU)

ALINOR BENEDITO DE SIQUEIRA (RÉU)
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Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000858-32.2018.8.11.0024. Vistos, etc. I. Com fulcro no art. 257, IV, 671, 

I todos do CPC/2015 e considerando que a Defensoria Pública da Comarca 

patrocina a parte autora, nomeio como curador especial dos confinantes o 

Dr. Pablo Ramires Fonseca, OAB/MT n° 18.969, o qual deverá ser intimado 

para apresentação de contestação no prazo legal. II. Apresentada a 

defesa, conceda-se vista à Defensoria Pública pelo prazo de 15 (quinze) 

dias, trazendo os autos conclusos em seguida. III. Expeça-se o 

necessário. IV. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000182-84.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARETH KRAUSE (RÉU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000182-84.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. I. Seguem anexas as informações requisitadas pelo 

Excelentíssimo Desembargador Relator do Agravo de Instrumento nº 

1007848-14.2018.8.11.0000, as quais já foram enviadas (comprovante de 

envio anexo). II. Outrossim, MANTENHO a decisão agravada pelos seus 

próprios fundamentos. III. Sem prejuízo do acima exposto, cumpra-se 

integralmente a decisão exarada na data 16.5.2018, sob o ID Num 

13098409. IV. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000816-80.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALOIZIO GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIELE DIMILA ROSA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000816-80.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. I. Uma vez oitivada a interditanda, bem como o seu pai, a teor 

do §4º do artigo 751 do CPC, deixo de consignar o prazo de impugnação, 

considerando que se trata de um feito de jurisdição voluntária como 

também eminentemente familiar. II. Conforme artigo 753 do CPC, nomeio o 

doutor João Leopoldo Baçan para produção da prova pericial, para a 

apresentação da perícia no prazo de 30 (trinta) dias. III. Uma vez acostado 

o referido laudo, dê-se vistas a parte autora e depois ao Ministério Público 

para apresentação de Alegações Finais. IV. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.” Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 39261 Nr: 1757-91.2011.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Matheus Santos Gabriel, Sabrina Santos Gabriel, 

Valdina dos Santos Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Checchin Junior - 

OAB:3329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DIANTE DO EXPOSTO, julgo procedente, em parte, os pedidos quanto aos 

danos materiais e morais propostos MATHEUS SANTOS GABRIEL e 

SABRINA SANTOS GABRIEL, representados por Valdina Dos Santos 

Martins, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em face da 

responsabilidade objetiva, à indenização dos danos materiais e morais, 

com fulcro no art. 487, I, c/c o art. 490, ambos do CPC, extinguindo-se o 

presente feito, com resolução de mérito. Fixo as condenações nos 

seguintes termos:III. I. Danos materiais a contar da citação, no valor de um 

salário mínimo para cada criança, até alcançarem 21 anos, aos menores 

MATHEUS SANTOS GABRIEL e SABRINA SANTOS GABRIEL, pagos 

mensalmente em conta corrente informada neste Juízo pela senhora 

Valdina Dos Santos Martins ou determinadas por este Juízo.III. II. Danos 

morais no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para cada criança, 

em razão do falecimento da genitora, totalizando o valor de R$ 120.000,00 

(cento e vinte mil reais), corrigido monetariamente a partir da condenação 

(súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento 

danoso, qual seja, 15.1.2013 (súmula 54/STJ);Condeno o ESTADO DE 

MATO GROSSO ao pagamento de honorários advocatícios, a teor do art. 

85, § 2º, do CPC, no valor de 15% da condenação (§ 3º, 

I).Independentemente de eventual recurso, decorrido o prazo, 

encaminhe-se os presentes autos ao E. Tribunal de Justiça para o 

reexame necessário, conforme art. 496, I, do CPC.Oficie-se com cópia 

desta sentença, aos Conselhos da Criança e do Adolescente desta cidade 

e dos municípios de Planalto da Serra e Nova Brasilândia, bem como aos 

ilustres Oficiais de Justiça desta Comarca e ao ilustríssimo Delegado de 

Polícia, para conhecimento.Publique-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 67718 Nr: 3102-87.2014.811.0024

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSS, ASS, GMSS, ASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, decorreu o prazo para a advogada do requerente 

manifestar nos autos conforme intimação pela imprensa publicado no dia 

28/7/2017. Assim Impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, encaminhando- à expedição de documentos para 

intimação pessoal da parte requerente para manifestar interesse no 

prosseguimentos do feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 91757 Nr: 1849-59.2017.811.0024

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Cooperativo Sicredi AS - BANSICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista da Silva Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, encaminhando-o à expedição de documentos para 

cumprir o art. 254 do CPC, informando ao réu o ocorrido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 73932 Nr: 1882-20.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Socorro Martins Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilena Aburad de França Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE SOUZA 

CARMONA - OAB:OAB/MT nº 3863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS REZENDE - 

OAB:12432
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 Certififo que, verificando os autos o advogado da parte requerida não foi 

intimado da r. sentença, assim faço a inclusão do mesmo no cadastro dos 

autos e impulsiono o presente feito em cumprimento as determinações 

legais, intimando o advogado da parte requerida, pela imprensa, da 

sentença do dia 27/11/2017, cuja parte dispositiva segue transcrita: 

"...Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes e, por consequência, tendo a transação efeito 

de sentença, julgo extinto com resolução do mérito o presente processo, 

com fundamento no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015. Custas 

quitadas. Havendo silêncio quanto aos honorários, conclui-se que cada 

parte arcará com o pagamento de seu advogado. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 88072 Nr: 410-13.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCALINDA OLERINDA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE AMORIM DE 

ALMEIDA - OAB:10732, KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA - OAB:9813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, ausente o necessário início de prova material, julgo 

improcedente o pedido de aposentadoria por idade rural veiculado pela 

parte autora.Por conseguinte, julgo extinto com resolução de mérito o 

presente feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil/2015.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais fixo em 

10% do valor da causa (art. 85, §2°, CPC/2015), ficando referidas 

responsabilidades com exigência suspensa em face da gratuidade de 

justiça deferida, nos termos do artigo 98, §3° do CPC/2015.Publicada em 

audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 85394 Nr: 3515-32.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Henrique Souza Silvestre

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO RAMIRES FONSECA - 

OAB:18969

 Nos termos da legislação processual vigente, bem como do Provimento 

52/2007 - CGJ/TJMT, impulsiono os presentes autos para intimação do réu, 

por meio de seu advogado, para que apresente suas alegações finais ao 

feito, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 96470 Nr: 4210-49.2017.811.0024

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosayne Jaine Amorim Melo Freitas, Debora de amorim 

melo, Elisangela de Amorim Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eurene Maria Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Aberta a audiência foi ouvida a senhora Eurene Maria Amorim de Melo 

como interditanda, não apresentando qualquer problema médico ou de 

insanidade.

II. Considerando que a questão suscitada é psicológica, façam-me 

conclusos os presentes autos para devida análise e nomeação de 

imediato do profissional competente. Para informações das partes e da 

eminente fiscal da lei representada pelo Ministério Público, informo que 

essa nomeação se dará no prazo de 5 (cinco) dias, com a ciência de 

todos.

III. A partir desta data, concedo prazo 15 (dias), a teor do artigo 752 do 

CPC, para a interditanda se manifestar.

IV. Concedo prazo de 5 (cinco) dias para que o doutores Diego Reis 

Carmona e Lucas Sogno Pereira, para juntada de procuração.

V. Cumpra-se, expedindo o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 40408 Nr: 3465-79.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilo de Castro do Jatobá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra NILO DE CASTRO 

DO JATOBÁ, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 10, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 40501 Nr: 2787-64.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerson Borges de Albuquerque

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra GERSON BORGES 

DE ALBUQUERQUE, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 12, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 40562 Nr: 2483-65.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Apolônio Bouret de Melo ( Espólio )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra o espólio de 

APOLÔNIO BOURET DE MELO, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 68, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Condeno a parte executada nas custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o proveito 

econômico obtido com a causa (art. 85, §§2° e 3°, I, CPC/2015), já que deu 

azo ao ajuizamento da demanda.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 40748 Nr: 3456-20.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zélia Maria de Almeida Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra ZÉLIA MARIA DE 

ALMEIDA LEITE, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 11, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 41067 Nr: 3305-54.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rejane Margarete de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra REJANE 

MARGARETE DE OLIVEIRA, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 12, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 41145 Nr: 3229-30.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olimpio Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVODessa forma, com fundamento no artigo 487, II, do Código de 

Processo Civil c/c o artigo 40, § 4.º da Lei 6830/80, declaro, de ofício, por 

sentença, extinto o presente processo executivo.Isento de custas e 

despesas processuais. Sem honorários.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto 

no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, procedendo-se à remessa do feito 

ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso independentemente de 

novo despacho.Transitada em julgado e cumpridas as providências acima, 

arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 32730 Nr: 2143-92.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian Carvalho Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra WILLIAN 

CARVALHO PEREIRA, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 16, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 32875 Nr: 2206-20.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvano P. Moreira de Castilho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra SILVANO P. 

MOREIRA DE CASTILHO, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 16, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 33023 Nr: 2294-58.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alyson Jean Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra SILVANO P. 

MOREIRA DE CASTILHO, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 19, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 33037 Nr: 2304-05.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agripino Bonilha Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra AGRIPINO 

BONILHA FILHO, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 17, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 33424 Nr: 2457-38.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alair Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra JOSÉ ALAIR 

PEREIRA, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 17, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 35543 Nr: 2928-54.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelma Vargas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra ADELMA 

VARGAS, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 16, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 
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EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 36632 Nr: 3347-74.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilda Lucia Figueira Balbino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra GILDA LÚCIA 

FIGUEIRA BALBINO, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 19, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 36886 Nr: 3567-72.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Ramos da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Aparecido de Oliveira - 

OAB:7549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra JOÃO RAMOS DA 

CONCEIÇÃO, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 15, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 37090 Nr: 3706-24.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Lucia Franco Pardi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra MARIA LUCIA 

FRANCO PARDI, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 16, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 37225 Nr: 3818-90.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Moura de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra NILSON MOURA 

DE SOUZA, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 16, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 37306 Nr: 3858-72.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oswaldo Rodrigues da Silva
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra OSWALDO 

RODRIGUES DA SILVA, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 15, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 37406 Nr: 3951-35.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Tomonari Hossi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra RAIMUNDO 

TOMONARI HOSSI, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 16, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 37541 Nr: 4071-78.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Yêda Galindo Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra YÊDA GALINDO 

BEZERRA, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 20, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 37557 Nr: 4085-62.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Lourenço Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVODessa forma, com fundamento no artigo 487, II, do Código de 

Processo Civil c/c o artigo 40, § 4.º da Lei 6830/80, declaro, de ofício, por 

sentença, extinto o presente processo executivo.Isento de custas e 

despesas processuais. Sem honorários.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto 

no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, procedendo-se à remessa do feito 

ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso independentemente de 

novo despacho.Transitada em julgado e cumpridas as providências acima, 

arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 102568 Nr: 783-10.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Rodrigues de Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO RAMIRES FONSECA - 

OAB:18969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual vigente, bem como do Provimento nº 

56/2007 - CGJ/TJMT, impulsiono os presentes autos para que o 

requerente, por meio de seu advogado, manifeste-se nos autos, em 

relação ao Laudo pericial (Ref.11), dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 7461 Nr: 420-48.2003.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFC-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Sodré Dantas - OAB:7132

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Sodré Dantas - 

OAB:7132

 Vistos, etc.

 I. Defiro o pedido formulado à fl. 110verso, razão pela qual, determino o 

arquivamento provisório dos autos (sem baixa na distribuição), pelo prazo 

máximo de 5 (cinco) anos, o que deverá ser anotado no sistema Apolo 

(art. 40, §4º, LEF).

 II. Havendo manifestação tragam os autos conclusos.

III. Decorrido o prazo de 5 (cinco) anos sem que haja manifestação, o que 

deverá ser certificado, conceda-se vista à Fazenda Pública, pelo prazo de 

15 (quinze) dias, para que manifeste se tem interesse no prosseguimento 

do feito.

 IV. Escoado o prazo, com ou sem manifestação, tragam os autos 
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conclusos para análise da prescrição intercorrente (Resp. 1.340.553/RS).

 V. Eventual silêncio deverá ser certificado.

VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 3314 Nr: 593-43.2001.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco da Costa Filho - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Geral da Fazenda 

Nacional - OAB:1476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Defiro o pedido formulado à fl. 94verso, razão pela qual, determino o 

arquivamento provisório dos autos (sem baixa na distribuição), pelo prazo 

máximo de 5 (cinco) anos, o que deverá ser anotado no sistema Apolo 

(art. 40, §4º, LEF).

 II. Havendo manifestação tragam os autos conclusos.

III. Decorrido o prazo de 5 (cinco) anos sem que haja manifestação, o que 

deverá ser certificado, conceda-se vista à Fazenda Pública, pelo prazo de 

15 (quinze) dias, para que manifeste se tem interesse no prosseguimento 

do feito.

 IV. Escoado o prazo, com ou sem manifestação, tragam os autos 

conclusos para análise da prescrição intercorrente (Resp. 1.340.553/RS).

 V. Eventual silêncio deverá ser certificado.

VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 33129 Nr: 2326-63.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Máximo Gomes Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Valdo Gomes Bezerra - 

OAB:OAB nº 10502/AM, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Acolho o pedido de fl. 284, razão pela qual, defiro a pretensão 

executória em relação aos honorários.

 II. Havendo consenso, homologo o cálculo de fl. 271, em relação aos 

honorários sucumbenciais (R$ 4.220,94).

III. Considerando que houve renuncia em relação aos valores excedentes 

a 60 (sessenta) salários mínimos (fl. 285), expeçam-se as respectivas 

RPV’s.

 IV. Expeça-se o necessário.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 37769 Nr: 159-05.2011.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zoel Barbosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Fratari da Silveira 

Tavares - OAB:11445, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de ação de aposentadoria por idade ajuizada por Zoel 

Barbosa da Silva em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS, pelos motivos narrados a inicial.

 Intimada para contestar a ação, a parte requerida acostou ao feito 

proposta de acordo fl. 242/244.

Às fls.245/246, a parte autora, concordando com os termos propostos, 

postulou pela sua homologação.

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Conforme já relatado as partes compuseram amigavelmente.

Dispositivo.

Desta feita, homologo o acordo celebrado entre as partes para que 

produza seus efeitos jurídicos e legais, e, por consequência, julgo extinto 

com resolução do mérito o presente processo, com fundamento no art. 

487, inciso III, alínea “a” e “b”, do CPC/2015.

Sem custas, vez que se trata de beneficiária da justiça gratuita.

Em relação aos honorários advocatícios, prevalecem os termos do acordo 

entabulado entre as partes.

 Para fins do art. 1288 da CNGC Judicial, segue tópico síntese da 

sentença:

I. Nome da beneficiária: Zoel Barbosa da Silva.

II. Benefício concedido: aposentadoria por idade.

III. Renda mensal do benefício: um salário mínimo.

IV. Data de início do benefício (DIB): 28.01.2011, nos termos do acordo (fl. 

242 verso).

V. Data de início do pagamento (DIP): 9.10.2012.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Transitada em julgado, expeçam-se os competentes RPV’s.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 41496 Nr: 55-76.2012.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Aristácio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Analisando os autos, verifica-se que não há prova documental do 

falecimento da requerida Alvani Benetti Macagnan, não cabendo ao Juízo, 

neste processo, presumir a morte de uma das partes.

Evidente que qualquer discussão sobre a sucessão e/ou substituição do 

polo passivo só pode vir à tona diante de prova irrefutável do falecimento 

da requerida.

Conclusão.

I. Sendo assim, intime-se a parte autora por intermédio de seu advogado, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, acoste ao feito a certidão de óbito 

da requerida.

 II. Decorrido o prazo assinalado para o cumprimento, o que deverá ser 

certificado, intimem-se pessoalmente a parte autora, na forma do artigo 

485, § 1°, do CPC, para fazê-lo.

III. O silêncio deverá ser certificado.

 IV. Expeça-se o necessário.

 V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 62447 Nr: 2261-29.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Gomes Caldeira, José Antonio Rogoni, Giovani 

Soares Ramos, Enymar Ataíde, Osvaldo Teodoro Ferreira, Militão Militino 

Felipe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvani Benetti Macagnan, MUNICÍPIO DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT, José de Souza Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Analisando os autos, verifica-se que não há prova documental do 

falecimento da requerida Alvani Benetti Macagnan, não cabendo ao Juízo, 

neste processo, presumir a morte de uma das partes.

Evidente que qualquer discussão sobre a sucessão e/ou substituição do 

polo passivo só pode vir à tona diante de prova irrefutável do falecimento 

da requerida.
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Conclusão.

I. Sendo assim, intime-se a parte autora por intermédio de seu advogado, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, acoste ao feito a certidão de óbito 

da requerida.

 II. Decorrido o prazo assinalado para o cumprimento, o que deverá ser 

certificado, intimem-se pessoalmente a parte autora, na forma do artigo 

485, § 1°, do CPC, para fazê-lo.

III. O silêncio deverá ser certificado.

 IV. Expeça-se o necessário.

 V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 21811 Nr: 2429-07.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Argemiro Fabiano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL - OAB:MT/PROC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Analisando os autos, verifica-se que a parte executada já fora citada 

por edital (fl. 34), motivo pelo qual indefiro pedido de fl. 73.

II. Nesta senda, Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indicar bens da parte executada que sejam passíveis de penhora.

III. Decorrido o prazo sem manifestação, desde já, determino a suspensão 

do feito pelo prazo de 1 (um) ano, (arquivo provisório) conforme artigo 40, 

caput, da Lei de Execução Fiscal.

 Escoado o prazo, certifique-se. Posteriormente, intime-se a exequente 

para manifestar-se, sob pena de arquivamento dos autos, conforme 

estabelece o § 2° do mesmo dispositivo legal. Quando então reiniciará a 

ocorrência do prazo prescricional (§ 4º do artigo 40 da LEF).

 IV. O silêncio deverá ser certificado.

 V. Expeça-se o necessário.

 VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 35690 Nr: 3011-70.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amilton Moreira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVODessa forma, com fundamento no artigo 487, II, do Código de 

Processo Civil c/c o artigo 40, § 4.º da Lei 6830/80, declaro, de ofício, por 

sentença, extinto o presente processo executivo.Isento de custas e 

despesas processuais. Sem honorários.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto 

no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, procedendo-se à remessa do feito 

ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso independentemente de 

novo despacho.Transitada em julgado e cumpridas as providências acima, 

arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 36727 Nr: 3428-23.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Esther Hirsh Cazamajou

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVODessa forma, com fundamento no artigo 487, II, do Código de 

Processo Civil c/c o artigo 40, § 4.º da Lei 6830/80, declaro, de ofício, por 

sentença, extinto o presente processo executivo.Isento de custas e 

despesas processuais. Sem honorários.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto 

no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, procedendo-se à remessa do feito 

ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso independentemente de 

novo despacho.Transitada em julgado e cumpridas as providências acima, 

arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 40983 Nr: 2898-48.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isabel Novaes de Aragão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVODessa forma, com fundamento no artigo 487, II, do Código de 

Processo Civil c/c o artigo 40, § 4.º da Lei 6830/80, declaro, de ofício, por 

sentença, extinto o presente processo executivo.Isento de custas e 

despesas processuais. Sem honorários.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto 

no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, procedendo-se à remessa do feito 

ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso independentemente de 

novo despacho.Transitada em julgado e cumpridas as providências acima, 

arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 63953 Nr: 3750-04.2013.811.0024

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - Cuiabá - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fátima Pedroso Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO 

- OAB:8075

 Vistos, etc.

 I. Acolho a emenda de fl. 128, e por consequência, defiro a pretensão 

executória em relação aos honorários sucumbenciais, no importe de R$ 

373,42 (trezentos e setenta e três reais e quarenta e dois centavos).

II. Intime-se a parte executada, na pessoa de seu representante judicial, 

por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução relativa ao valor 

de R$ 373,42 (trezentos e setenta e três reais e quarenta e dois 

centavos).

Podendo, para tanto, arguir qualquer das questões elencadas nos incisos 

do art. 535, do CPC.

IV. Advirta-se a parte executada de que (art. 535, §2° e §3° do CPC):

a) caso alegue excesso de execução, deverá indicar e declarar de 

imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da 

arguição;

b) não impugnada a execução ou rejeitadas suas arguições, será 

expedida, por intermédio do presidente do tribunal competente ou ordem 

do juiz, precatório e/ou requisição de pequeno valor em favor da parte 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal e na 

legislação e normatização pertinentes.

V. Não havendo impugnação, o que deverá ser certificado, expeça-se a 

pertinente requisição para pagamento, conforme item VI.b, 

independentemente de nova determinação.

VI. Expeça-se o necessário.

VII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 36715 Nr: 3416-09.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eloy Albuquerque Alencar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 
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pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra ELOY 

ALBUQUERQUE ALENCAR, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 24, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 36938 Nr: 3615-31.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Maria Figueiredo Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra JOSÉ MARIA 

FIGUEIREDO FILHO, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 16, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 33462 Nr: 2723-59.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco C. Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra FRANCISCO C. 

OLIVEIRA, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 18, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 37348 Nr: 3897-69.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Muller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra PAULO MULLER, 

pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 17, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 32962 Nr: 2247-84.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Teles de Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra MARIO TELES DE 

AMORIM, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 18, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 36957 Nr: 3632-67.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaci Inácio Pereira - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra JOACI INÁCIO 

PEREIRA - ME, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 17, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 33278 Nr: 2458-23.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Marques Ferrer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra CELSO MARQUES 

FERRER, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 15, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 32702 Nr: 2099-73.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leodina Magalhães de Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra LEONDINA 

MAGALHÃES DE SIQUEIRA, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 16, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 33014 Nr: 2286-81.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clovis Sguarezi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra CLOVIS 

SGUAREZI, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 18, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 33273 Nr: 2447-91.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gonçalina Caldas Paixão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra GONÇALINA 

CALDAS PAIXÃO, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 18, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 
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EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 37143 Nr: 3753-95.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Joacyl Moreno Pessoa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra MARIA JOAÇYL 

MORENO PESSOA, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 16, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 63954 Nr: 3752-71.2013.811.0024

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - Cuiabá - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matilde Dias da Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO 

- OAB:8075

 Vistos, etc.

 I. Acolho a emenda de fl. 91, e por consequência, defiro a pretensão 

executória em relação aos honorários sucumbenciais, no importe de R$ 

737,17 (setecentos e trinta e sete reais e dezessete centavos).

II. Intime-se a parte executada, na pessoa de seu representante judicial, 

por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução relativa ao valor 

de R$ 737,17 (setecentos e trinta e sete reais e dezessete centavos).

Podendo, para tanto, arguir qualquer das questões elencadas nos incisos 

do art. 535, do CPC.

IV. Advirta-se a parte executada de que (art. 535, §2° e §3° do CPC):

a) caso alegue excesso de execução, deverá indicar e declarar de 

imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da 

arguição;

b) não impugnada a execução ou rejeitadas suas arguições, será 

expedida, por intermédio do presidente do tribunal competente ou ordem 

do juiz, precatório e/ou requisição de pequeno valor em favor da parte 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal e na 

legislação e normatização pertinentes.

V. Não havendo impugnação, o que deverá ser certificado, expeça-se a 

pertinente requisição para pagamento, conforme item VI.b, 

independentemente de nova determinação.

VI. Expeça-se o necessário.

VII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 45278 Nr: 890-64.2012.811.0024

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fatima Benedita de Freitas, YFdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cezar de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de execução de prestação alimentícia ajuizada por Y. F. 

de O, representada por sua genitora FÁTIMA BENEDITA DE FREITAS, em 

face de PAULO CÉZAR DE OLIVEIRA, pelos motivos narrados na inicial.

As partes entabularam acordo em 7.5.2018, no CEJUSC – Centro Judiciário 

de Soluções e Conflitos desta Comarca.

Com vistas dos autos, o Ministério Público manifestou pela homologação 

do acordo veiculado à fl. 92, requerendo a suspensão do feito, até o 

término do pagamento das prestações alimentícias.

Eis o relatório.

DECIDO.

Razão assiste o órgão ministerial, quanto ao pedido de homologação do 

acordo de fl. 92.

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado nestes autos à fl. 92, o que faço com fulcro no art. 487, III, b, do 

CPC/2015.

De outra feita, com fulcro no art. 922, do CPC/2015, SUSPENDO a 

execução até maio de 2020, prazo necessário ao integral cumprimento do 

acordo.

Proceda-se ao arquivamento do presente feito excluindo-o do relatório 

estatístico, sem baixa na distribuição (arquivo provisório).

Deve o feito permanecer no arquivo durante o prazo suspensivo ou até a 

manifestação do exequente, com a anotação de lembrete no sistema 

Apolo para o devido desarquivamento após o prazo.

Findo o prazo, intime-se a parte exequente para que manifeste o interesse 

no prosseguimento da execução, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 89249 Nr: 838-92.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONE COSME BEZERRA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em contato com o médico Dr. João Leopoldo Baçan, este 

agendou a perícia médica para o dia 25/01/2019, às 13horas, no prédio do 

fórum local. Diante disso e, cumprindo as determinações legais, 

IMPULSIONO o presente feito intimando o advogado da parte autora, pela 

imprensa para comparecimento da Requerente, na data e hora acima 

agendada para realização da referida perícia médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 94657 Nr: 3237-94.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Divina Nilo de Melo Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Carvalho Feitosa - 

OAB:10236, Leonardo Ferreira da Silva - OAB:OAB/MT 18.755
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em contato com o médico Dr. João Leopoldo Baçan, este 

agendou a perícia médica para o dia 25/01/2019, às 13horas, no prédio do 

fórum local. Diante disso e, cumprindo as determinações legais, 

IMPULSIONO o presente feito intimando o advogado da parte autora, pela 

imprensa para comparecimento da Requerente, na data e hora acima 

agendada para realização da referida perícia médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 104934 Nr: 1877-90.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINDO CORREA DE PONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em contato com o médico Dr. João Leopoldo Baçan, este 

agendou a perícia médica para o dia 25/01/2019, às 13horas, no prédio do 

fórum local. Diante disso e, cumprindo as determinações legais, 

IMPULSIONO o presente feito intimando o advogado da parte autora, pela 

imprensa para comparecimento da Requerente, na data e hora acima 

agendada para realização da referida perícia médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 20208 Nr: 844-17.2008.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lina Leida de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, verifica-se a subscritora da peça de fl. 

171, não possui procuração, tampouco substabelecimento de poderes 

existente no feito, o que deve ser corrigido.

CONCLUSÃO.

Diante do exposto:

I. Com fulcro no art. 76, do Código de Processo Civil, SUSPENDO o 

processo pelo prazo de 15 (quinze) dias, para DETERMINAR a 

regularização da representação processual que poderá dar-se por meio 

de juntada de substabelecimento, de procuração ou por nova petição 

assinada por advogado já constituído nos autos.

II. Na hipótese de não se tratar de pedido em causa própria, deverá, no 

mesmo prazo, ser juntada procuração outorgada pelo advogado André 

Gonçalves Melado em favor da advogada subscritora do pedido.

III. ADVIRTA-SE que o não cumprimento das determinações acima 

delineadas, implicará na extinção do processo, nos termos do art. 76, §1º, 

I, do CPC.

 IV. Decorridos os prazos assinalados, com ou sem manifestação, tragam 

os autos conclusos.

V. Eventual silêncio deverá ser certificado.

VI. Expeça-se o necessário.

VII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 45513 Nr: 1060-36.2012.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Camargo Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Considerando que o acordo entabulado entre as partes, às fls. 113/116, 

foi devidamente homologado em instância superior, expeça-se as 

respectivas RPV’s conforme requerido pela exequente à fl. 134.

II. Expeça-se o necessário.

III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 61885 Nr: 1673-22.2013.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rodrigues de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Bianchi - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Acolho a emenda de fl. 129, e por consequência, defiro a pretensão 

executória em relação aos honorários sucumbenciais, no importe de R$ 

4.924,28 (quatro mil novecentos e vinte e quatro reais e vinte e oito 

centavos).

II. Intime-se a parte executada, na pessoa de seu representante judicial, 

por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução relativa ao valor 

de R$ 4.924,28 (quatro mil novecentos e vinte e quatro reais e vinte e oito 

centavos).

Podendo, para tanto, arguir qualquer das questões elencadas nos incisos 

do art. 535, do CPC.

IV. Advirta-se a parte executada de que (art. 535, §2° e §3° do CPC):

a) caso alegue excesso de execução, deverá indicar e declarar de 

imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da 

arguição;

b) não impugnada a execução ou rejeitadas suas arguições, será 

expedida, por intermédio do presidente do tribunal competente ou ordem 

do juiz, precatório e/ou requisição de pequeno valor em favor da parte 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal e na 

legislação e normatização pertinentes.

V. Não havendo impugnação, o que deverá ser certificado, expeça-se a 

pertinente requisição para pagamento, conforme item VI.b, 

independentemente de nova determinação.

VI. Expeça-se o necessário.

VII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 36843 Nr: 3528-75.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Capelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra JOSÉ CARLOS 

CAPELO, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 16, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 33552 Nr: 2715-82.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Pereira Cuiabano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra RONALDO 

PEREIRA CUIABANO, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 17, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 33436 Nr: 2539-69.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João de Deus dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra JOÃO DE DEUS 

DOS SANTOS, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 17, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 40429 Nr: 3377-41.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Teocracia Eloy da Paixão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra TEOCRACIA ELOY 

DA PAIXÃO, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 16, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 33758 Nr: 2508-83.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Arruda dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra JOÃO ARRUDA 

DOS SANTOS, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 15, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 33183 Nr: 2429-70.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra SEBASTIÃO 

FERNANDES, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 17, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.
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Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 40199 Nr: 3327-15.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sérgio Cadoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra PAULO SÉRGIO 

CARDOSO, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 11, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 36513 Nr: 3248-07.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dino Sgnarelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra DINO SIGNARELLI, 

pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 15, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 33146 Nr: 2408-94.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Cesar F. Valentin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra JULIO CESAR F. 

VALENTIM, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 17, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 36468 Nr: 3205-70.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celina Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra CELINA MARTINS, 

pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 20, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 33145 Nr: 2407-12.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Donha Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra JOSÉ DONHA 

GARCIA, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 17, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 32693 Nr: 2094-51.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Souza da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra ADÃO SOUZA DA 

SILVA, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 18, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 37893 Nr: 296-84.2011.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joselina Magna Sampaio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Analisando a petição apresentada às fls. 166/169, constata-se que a 

causídica, subscritora do pedido, não possui procuração no tocante a 

parte autora Joselina Magna Sampaio, nem substabelecimento em relação 

ao advogado André Gonçalves Melado.

Conclusão.

Diante do exposto:

I. Com fulcro no art. 76, do Código de Processo Civil, suspendo o processo 

pelo prazo de 15 (quinze) dias, prazo em que a parte autora deverá 

regularizar a representação processual trazendo ao feito procuração ou 

apresentando nova petição assinada por advogado já constituído nos 

autos.

II. Advirta-se que o não cumprimento da determinação supra, implicará na 

extinção do processo, nos termos do art. 76, §1º, I, do CPC.

 III. Decorridos os prazos assinalados, com ou sem manifestação, tragam 

os autos conclusos. Eventual silêncio deverá ser certificado.

IV. Expeça-se o necessário.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 63398 Nr: 3240-88.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Francisca Santana de Lara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a subscritora da peça 

de fls. 169/171, não possui procuração, tampouco substabelecimento de 

poderes existente no feito, o que deve ser corrigido.

Ademais, constata-se também que a subscritora do pedido de 

cumprimento de sentença não observou a regra insculpida no art. 18 do 

Código de Processo Civil o qual estabelece que “ninguém poderá pleitear 

direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento 

jurídico”.

Prova disso, na referida petição consta como exequente, exclusivamente, 

Benedita Francisca Santana de Lara, sendo evidente a inadequação 

técnica do pedido de pagamento em relação aos honorários 

sucumbenciais que, por óbvio, deverá ser executado pelo advogado, em 

nome próprio.

CONCLUSÃO.

Diante do exposto:

I. Com fulcro no art. 76, do Código de Processo Civil, SUSPENDO o 

processo pelo prazo de 15 (quinze) dias, para DETERMINAR a 

regularização da representação processual que poderá dar-se por meio 

de juntada de substabelecimento, de procuração ou por nova petição 

assinada por advogado já constituído nos autos.

II. Na hipótese de não se tratar de pedido em causa própria, deverá, no 

mesmo prazo, ser juntada procuração outorgada pelo advogado André 

Gonçalves Melado em favor da advogada subscritora do pedido.

III. ADVIRTA-SE que o não cumprimento das determinações acima 

delineadas, implicará na extinção do processo, nos termos do art. 76, §1º, 

I, do CPC.

 IV. Quanto ao pedido de cumprimento de sentença em relação aos 

honorários sucumbenciais, intime a advogada subscritora do pedido de fls. 

169/171, para emendá-lo, fazendo constar o seu nome como exequente 

ou em nome de advogado já constituído nos autos, sob pena de 

indeferimento.

V. Decorridos os prazos assinalados, com ou sem manifestação, tragam 

os autos conclusos.

VI. Eventual silêncio deverá ser certificado.

VII. Expeça-se o necessário.

VIII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 21663 Nr: 2302-69.2008.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alan Christian Lechner Freitas, Otoniel Lechner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT, Darci Melo Moreira - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Considerando o termo de tutela veiculado a fl. 156, determino a alteração 

da capa dos autos, fazendo constar o nome do compromissando Otoniel 

Lechner como representante legal do menor Alan Christian Lechner 

Freitas.

II. Dê-se vista ao Ministério Público pelo prazo de 15 (quinze) dias, para 

que manifeste acerca das fls. 155/156.

III. Exaurido o prazo supramencionado, com a manifestação do “parquet” 

façam-me os autos conclusos, oportunidade em que será apreciado o 

pedido de expedições de RPV’s.

IV. Expeça-se o necessário.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 33628 Nr: 2654-90.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mineração e Agropecuária Pedra Grande S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Defiro o pedido formulado à fl. 38verso, razão pela qual, determino o 

arquivamento provisório dos autos (sem baixa na distribuição), pelo prazo 

máximo de 5 (cinco) anos, o que deverá ser anotado no sistema Apolo 

(art. 40, §4º, LEF).

 II. Havendo manifestação tragam os autos conclusos.

III. Decorrido o prazo de 5 (cinco) anos sem que haja manifestação, o que 

deverá ser certificado, conceda-se vista à Fazenda Pública, pelo prazo de 

15 (quinze) dias, para que manifeste se tem interesse no prosseguimento 

do feito.

 IV. Escoado o prazo, com ou sem manifestação, tragam os autos 

conclusos para análise da prescrição intercorrente (Resp. 1.340.553/RS).

 V. Eventual silêncio deverá ser certificado.

VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 39110 Nr: 1590-74.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eranil Martins de Siqueira - ME - Moradão 

Matriais de Construção

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Defiro o pedido formulado à fl. 86verso, razão pela qual, determino o 

arquivamento provisório dos autos (sem baixa na distribuição), pelo prazo 

máximo de 5 (cinco) anos, o que deverá ser anotado no sistema Apolo 

(art. 40, §4º, LEF).

 II. Havendo manifestação tragam os autos conclusos.

III. Decorrido o prazo de 5 (cinco) anos sem que haja manifestação, o que 

deverá ser certificado, conceda-se vista à Fazenda Pública, pelo prazo de 

15 (quinze) dias, para que manifeste se tem interesse no prosseguimento 

do feito.

 IV. Escoado o prazo, com ou sem manifestação, tragam os autos 

conclusos para análise da prescrição intercorrente (Resp. 1.340.553/RS).

 V. Eventual silêncio deverá ser certificado.

VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 40754 Nr: 3256-13.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Muller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Da análise dos autos, verifica-se ter a curadora especial, Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso, apresentado, às fls. 29/30, 

contestação à presente demanda. Contudo, é manifestamente incabível a 

resposta apresentada, por se tratar de ação de execução e não processo 

de conhecimento, razão pela qual não conheço dos pedidos nela 

apresentados.

II. Nesta senda, Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, promover o prosseguimento do feito indicando bens da parte 

executada que sejam passíveis de penhora.

III. Decorrido o prazo sem manifestação, desde já, determino a suspensão 

do feito pelo prazo de 1 (um) ano, (arquivo provisório) conforme artigo 40, 

caput, da Lei de Execução Fiscal.

 IV. Escoado o prazo, certifique-se. Posteriormente, intime-se a exequente 

para manifestar-se, sob pena de arquivamento dos autos, conforme 

estabelece o § 2° do mesmo dispositivo legal. Quando então reiniciará a 

ocorrência do prazo prescricional (§ 4º do artigo 40 da LEF).

 V. O silêncio deverá ser certificado.

 VI. Expeça-se o necessário.

 VII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 4224 Nr: 1778-82.2002.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COVAVE-Comercial Varzeagrandense de 

Veículos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2.287 - B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc..

 I. Cumpra-se a decisão exarada nesta data, no feito principal.

II. Às providências.

III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 2596 Nr: 199-36.2001.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COVAVE-Comercial Varzeagrandense de 

Veículos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Geral da Fazenda 

Nacional - OAB:1476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Defiro o pedido formulado à fl. 104verso, razão pela qual, determino a 

suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, (arquivo provisório) 

conforme artigo 40, caput, da Lei de Execução Fiscal.

 II. Decorrido o prazo, certifique-se. Posteriormente, intime-se o exequente 

para manifestar-se, sob pena de arquivamento dos autos, conforme 

estabelece o § 2° do mesmo dispositivo legal. Quando então reiniciará a 

ocorrência do prazo prescricional (§ 4º do artigo 40 da LEF).

 III. Expeça-se o necessário.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 33298 Nr: 2470-37.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 
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pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra DANIEL SANTOS, 

pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 18, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 32696 Nr: 2095-36.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Graciliano Lino dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra GRACILIANO LINO 

DOS SANTOS, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 18, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 32871 Nr: 2204-50.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Justino Teixeira de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra JUSTINO TEIXEIRA 

DE MIRANDA, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 17, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 32761 Nr: 2129-11.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marinalva Oliveira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra MARINALVA 

OLIVEIRA DA SILVA, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 18, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 75086 Nr: 2446-96.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnaldo Machado Cherulli, Eulice Jaqueline da 

Costa Silva Cherulli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Zaid Arbid - OAB:1822-A

 Vistos, etc.

 I. Indefiro, por ora, o pedido de citação por edital.

II. Desta feita, visando garantir a efetividade dos atos judiciais, proceda-se 

a busca de endereço, tão somente em relação ao requerido ARNALDO, 

por meio do sistema Bacenjud.

III. Havendo informação de endereço diverso daquele consignado nos 

autos, desde já determino que seja tentada a sua citação.

Em caso negativo, determino que se proceda à sua citação por edital.

IV. Desde já, caso a parte requerida não manifeste e/ou apresente defesa 

no prazo assinalado (o que deverá ser certificado), com fulcro nos arts. 

72, II, parágrafo único, do CPC, nomeio a Defensoria Pública da Comarca 

como curadora especial da parte requerida (citada por edital e revel), a 

qual deverá ser intimada para apresentação de contestação no prazo 

legal.

V. Apresentada contestação (arts. 350 e 351 CPC), em sendo o caso, 

intime-se a parte autora para impugnação em 15 dias.

VI. Sem prejuízo do acima exposto, a fim de viabilizar a citação pessoal, 

intime-se a parte autora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente aos autos o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas (CPF) da parte requerida EULICE, a fim de possibilitar a busca de 
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endereço via Bacen Jud, conforme determina o art. 319, II, do CPC, sob 

pena de extinção, nos termos do art. 485, III, do mesmo diploma legal.

Acrescenta-se que não restou comprovado nos autos a impossibilidade 

do autor em buscar tal informaçãom mormente quando o documento 

público objeto do presente feito dá conta de que foram apresentados 

documentos pessoais por ocasião da lavratura do ato.

 VII. Certifique-se eventual silêncio.

VIII. Expeça-se o necessário.

 IX. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000993-44.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ESWALTER ZANETTI JUNIOR (REQUERENTE)

ROSANE FATIMA SICHOSKI ZANETTI (REQUERENTE)

ANDERSON ZANETTI (REQUERENTE)

THAIS MARA GROTH ZANETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO OLIVEIRA MACHADO OAB - MT0009012A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETORIA DO FÓRUM DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000993-44.2018.8.11.0024. 

Vistos etc. Trata-se de ação de cancelamento de registro de imóveis, 

renúncia de propriedade e inexigência de débito c/c pedido de concessão 

de tutela de urgência movida por Eswalter Zanetti Júnior, Rosane Fátima 

Sichoski Zanetti, Anderson Zanetti e Thais Mara Groth Zanetti. Analisando 

os autos, verifica-se que em petição (ID Num 15873242), os autores 

postularam pelo cancelamento da distribuição em decorrência de terem 

distribuído o mesmo feito pelo PEA. Desta feita, com fulcro no artigo 290 do 

CPC, determino o cancelamento da distribuição do presente feito, bem 

como o arquivamento dos autos. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros 

dos Santos Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000685-42.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON JOAO TODESCHINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILOMAR HILLER OAB - MT0010768A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDGAR JOSE DO CARMO (EXECUTADO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 22/11/2018, às 15h30min, na sala de audiências 

deste Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 26 de outubro de 2018. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000882-60.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE DAS NEVES BARROS (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 27/11/2018, às 14h15min, na sala de audiências 

deste Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 26 de outubro de 2018. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000904-21.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Eurivaldo Farias Figueiredo (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO OAB - MT11.055 (ADVOGADO(A))

MARLI APARECIDA DA COSTA OAB - MT20930-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 27/11/2018, às 14h30min, na sala de audiências 

deste Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 26 de outubro de 2018. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010522-07.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MUNER & SILVA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEVES E CUNHA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 27/11/2018, às 14h45min, na sala de audiências 

deste Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 26 de outubro de 2018. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010198-17.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANESIA DIAS NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS OAB - MT11788/O 

(ADVOGADO(A))

SILVIO FRANCISCO PILLON OAB - MT0018070A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEIXEIRA & ARAUJO EVENTOS E CURSOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE DE ALBUQUERQUE SARMENTO BARBOSA OAB - AL7407 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010198-17.2014.8.11.0024 REQUERENTE: ANESIA DIAS 

NUNES REQUERIDO: TEIXEIRA & ARAUJO EVENTOS E CURSOS LTDA - ME 

Vistos etc. Converta-se em procedimento de cumprimento de sentença. 

Proceda-se à correção dos polos da ação. Na forma do artigo 513, §2º, do 

Código de Processo Civil, intime-se a parte executada para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado 

e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo sem o pagamento 

voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 25 de outubro de 2017

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000680-20.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR FRANCA DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOLFO CARLOS DE ANDRADE - ME (REQUERIDO)

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))
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Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 27/11/2018, às 15h15min, na sala de audiências 

deste Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 26 de outubro de 2018. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000625-35.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA PIMENTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEILA APARECIDA SOUZA DE QUEIROZ OAB - MT24372/O 

(ADVOGADO(A))

JATABAIRU FRANCISCO NUNES OAB - MT0004903A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000625-35.2018.8.11.0024. REQUERENTE: ILDA PIMENTA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Vistos, etc. Converto o julgamento em 

diligência e defiro o pedido do réu, para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

traga aos autos cópia dos contratos assinados pela autora, sob pena de 

serem considerados verdadeiros os fatos por ela apresentados. Decisão 

sujeita à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 25 de outubro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010537-10.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDESIO PEREIRA DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA OAB - MT10868/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte promovente para fornecer os dados bancários eo 

CPF para expedição de alvará de levantamento, nos termos do despacho 

dos autos. Chapada dos Guimarães-MT, 26 de outubro de 2018. Luciana 

Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000249-49.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON LIMA DE ALVARENGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IONE GERALDA GONTIJO BORGES OAB - MT10346/O (ADVOGADO(A))

DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO OAB - MT13867/O 

(ADVOGADO(A))

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000249-49.2018.8.11.0024. REQUERENTE: ROBSON LIMA DE 

ALVARENGA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Consta do id 15308901 

o pedido de expedição de alvará relativo ao pagamento voluntario da 

condenação realizado no id 14938155. No entanto, analisando os autos, 

verifico que a procuração ad judicia anexada no id 13072600 foi 

outorgada pelo autor ROBSON LIMA DE ALVARENGA a advogada 

DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO. Portanto, visando resguardar 

o direito do autor, determino que o subscritor da petição constante do id 

15308901 traga aos autos no prazo de 10 dias, o instrumento procuratório 

autorizando o levantamento da importância. Cumprida a diligência, 

certifique-se e expeça-se alvará. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 24 de 

outubro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000640-04.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANA SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao 

Recurso Inominado no prazo de 10 dias, nos termos do ato ordinatório dos 

autos. Chapada dos Guimarães-MT, 26 de outubro de 2018. Luciana 

Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000408-89.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDO CORREIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA OAB - MT9107/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao 

Recurso Inominado no prazo de 10 dias, nos termos do ato ordinatório dos 

autos. Chapada dos Guimarães-MT, 26/10/2018. Luciana Marques Gobbi 

Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000470-32.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNO DA SILVA PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovente para se manifestar acerca da petição da 

parte promovida- ID 16180552 e seguintes, requerendo o que de direito, no 

prazo de 5 dias. Chapada dos Guimarães-MT, 26 de outubro de 2018. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000503-22.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARY CRISTINA GONCALINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao 

Recurso Inominado no prazo de 10 dias, nos termos do ato ordinatório dos 

autos. Chapada dos Guimarães-MT, 26 de outubro de 2018. Luciana 

Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000435-72.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELE CRISTINA DUARTE DA SILVA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000435-72.2018.8.11.0024. REQUERENTE: ISABELE CRISTINA DUARTE 

DA SILVA SIQUEIRA REQUERIDO: BTG PACTUAL SERVICOS 

FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 

MOBILIARIOS Vistos, etc. Pretende a autora, pedido de reconsideração 

afirmando ser a parte BG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A legítima 

a figurar o polo passivo desta demanda, sob o argumento de que seria tal 

instituição a mesma que a FIDIC NPL I que negativou indevidamente o seu 

nome nos órgãos restritivos de crédito. Primeiramente é importante 

registrar que inexiste a figura do PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO na esfera 

dos Juizados Especiais. Todavia, visando salvaguardar os direitos da 

autora, apenas a título de informação é importante esclarecer que as 

EMPRESAS BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A e FUNDO DE 

INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (FIDIC 

NPL I) são pessoas jurídicas distintas, possuindo o Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica (CNPJ) diverso. Inclusive ao se realizar uma busca 

simplificada no PJE pelo CNPJ da empresa FIDIC NPL, encontram-se mais 

de 1.140 processos em nome desta, não sendo, portanto, possível se 

falar em identidade de empresas. Quanto ao pedido de justiça gratuita 

também é importante informar que no sistema dos juizados especiais não 

existe condenação em custas em primeiro grau, conforme o disposto no 

artigo 54 da Lei 9.099/95, não havendo, portanto, razões para análise do 

benefício após o transito em julgado da sentença. Assim, indefiro os 

pedidos. Decisão sujeita à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 25 de outubro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000248-64.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JANAILSON RIBEIRO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

IONE GERALDA GONTIJO BORGES OAB - MT10346/O (ADVOGADO(A))

DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO OAB - MT13867/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000248-64.2018.8.11.0024. REQUERENTE: JANAILSON RIBEIRO LOPES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Consta do id 15532208 o pedido de 

expedição de alvará relativo ao pagamento voluntario da condenação 

realizado no id 15434029. No entanto, analisando os autos, verifico que a 

procuração ad judicia anexada no id 13071794 foi outorgada pelo autor 

JANAILSON RIBEIRO LOPES a advogada IONE G GONTIJO. Sabe-se que 

para levantamento de valores é necessário que o procurador judicial 

possua poderes para tanto, conforme orienta o artigo 105 do CPC. 

Portanto, visando resguardar o direito do autor, é necessário que o titular 

da conta corrente informada no id 15532208 esteja apto a levantar o 

alvará judicial, através de instrumento procuratório, razão pela qual, 

concedo o prazo de 10 dias, para que seja regularizada a representação 

processual. Cumprida a diligência, certifique-se e expeça-se o alvará. 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 26 de outubro de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010531-66.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO RALDINEI DE OLIVEIRA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT0004979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE MUNIZ DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILAS LINO DE OLIVEIRA OAB - MT0009151A-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao 

Recurso Inominado no prazo de 10 dias, nos termos do ato ordinatório dos 

autos. Chapada dos Guimarães-MT, 26/10/2018. Luciana Marques Gobbi 

Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000471-17.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNO DA SILVA PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao 

Recurso Inominado no prazo de 10 dias, nos termos do ato ordinatório dos 

autos. Chapada dos Guimarães-MT, 26 de outubro de 2018. Luciana 

Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010384-06.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR TOZATTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARKLEINE BEZERRA OAB - MT0003637 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA BRESSAN OAB - SP126253 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

8010384-06.2015.8.11.0024. EXEQUENTE: WALDIR TOZATTI EXECUTADO: 

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Vistos, etc. Consta do id 14772558 o pedido de 

expedição de alvará relativo ao pagamento da condenação realizado no id 

13301922. No entanto, analisando a procuração juntada no id 1158086 
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não contem poderes específicos para levantamento de alvará, conforme 

orienta o artigo 105 do CPC. Assim, determino que no prazo de 10 dias, a 

causídica regularize sua representação processual, bem como informe os 

dados bancários para a expedição do alvará judicial eletrônico. Cumprida a 

determinação, certifique-se e expeça-se o alvará. Decisão sujeita à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, a decisão elaborada pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 26 de outubro de 

2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000730-46.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO NAUTICO DE SERVICOS PORTAL DAS AGUAS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CAMPOS MESQUITA OAB - MT19640/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO ZAMPIERI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO ZAMPIERI OAB - MT4094/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000730-46.2017.8.11.0024. EXEQUENTE: CONDOMINIO NAUTICO DE 

SERVICOS PORTAL DAS AGUAS EXECUTADO: ROBERTO ZAMPIERI 

Vistos, etc. Designe-se audiência de conciliação, visto o interesse do 

executado em transigir. Decisão sujeita à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, a decisão elaborada pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 

n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 25 de outubro de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000904-21.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Eurivaldo Farias Figueiredo (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO OAB - MT11.055 (ADVOGADO(A))

MARLI APARECIDA DA COSTA OAB - MT20930-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, 

CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR PROCESSO n. 

1000904-21.2018.8.11.0024 Valor da causa: $678.00 ESPÉCIE: 

[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) PARTE PROMOVENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: AC PALÁCIO PAIAGUAS, CENTRO 

POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 PARTE 

PROMOVENTE: Eurivaldo Farias Figueiredo Endereço: Rua Paraiso, 897, 

São Sebastião, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 

PARTE PROMOVIDA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES 

Endereço: Rua Tiradentes, 166, centro, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT 

- CEP: 78195-000 PARTE PROMOVIDA: ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: ABCZ - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE ZEBÚ, 

RUA ENGENHEIRO EDGARD PRADO ARZE 303, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-907 MUNICÍPIO DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES A presente carta tem por finalidade a 

CITAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

conforme despacho, petição inicial e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento, 

bem como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada, na 

qual será buscada a composição entre as partes, com a presença de 

seus advogados, nos termos do art. 334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Tipo: Conciliação Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 27/11/2018 Hora: 14:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

As partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 

8º, CPC). 3. Sendo a composição infrutífera, o requerido poderá oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será da 

audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa 

deverá manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato 

constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não 

impugnadas (art. 341, caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste 

desinteresse na autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob 

pena de preclusão (art. 334,§5º, CPC). 7. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. CHAPADA DOS GUIMARÃES, 26 de outubro de 

2018. Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação de Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001065-31.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BETINO & SILVA COMERCIAL EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 

1001065-31.2018.8.11.0024. Vistos etc. Trata-se de ação de obrigação de 

fazer c/c pedido de antecipação de tutela, ajuizada por Leonísio Salles de 

Abreu Júnior em desfavor de Betino e Silva Comercial. O reclamante 

alegou, em síntese, que no dia 21.6.2018, sob o pedido nº 

841170422829-01, contratou com a reclamada, a compra de uma torneira 

lavatório de parede e um acabamento para registro, no valor de R$ 777,00 

(setecentos e setenta e sete reais), pago no cartão de crédito em três 
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parcelas e com prazo da entrega o dia 12.7.2018. Asseverou que todas 

as parcelas já foram quitadas e, após várias tentativas no recebimento 

dos produtos adquiridos, até o momento, estes não foram entregues. 

Requereu, em sede de antecipação de tutela, seja determinado à empresa 

reclamada a entrega dos produtos. É o relatório. Decido. Para a 

concessão da tutela de urgência é imprescindível a ocorrência de dois 

requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo do dano ou 

risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300, do Código 

de Processo Civil. É inegável a presença do primeiro requisito, uma vez 

que segundo comprovantes de pagamento que instruem a exordial, por 

ora, infere-se que houve quitação da integralidade do valor devido. Além 

disso, o feito versa sobre relação de consumo, em que o ônus da prova 

deve ser invertido, fincando, portanto, a cargo da parte demandada 

comprovar a entrega dos produtos. No que tange ao segundo requisito, 

verifico, da mesma forma, estar presente, na medida em que, em análise 

própria deste momento processual, há elementos que permitem concluir 

que a “não entrega” dos produtos implica na inutilização de um cômodo da 

casa. Conclusão. I. Diante do exposto, presentes os requisitos do art. 300, 

do Código do Processo Civil, DEFIRO a antecipação da tutela postulada 

para determinar que a parte demandada, entregue os produtos descritos 

no pedido de nº 841170422829-01, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob 

pena de incidência de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais). II. 

Designe-se data para a realização de audiência de conciliação. III. Intime o 

reclamante, da audiência a ser designada, cientificando-a de que sua 

ausência ao ato importará na extinção do processo nos termos do art. 51, 

inciso I da Lei 9.099/95. IV. Cite-se e intime-se o demandado, cientificando 

de que deverá comparecer o seu representante em audiência a ser 

designada e, ainda, de que não havendo acordo, terá o prazo de 5 (cinco) 

dias para apresentação de defesa escrita, sob pena de revelia. V. 

Considerando que a parte requerida se trata de pessoa jurídica situada em 

outro Estado da Federação, defiro a citação e intimação na forma do 

Enunciado 33, do FONAJE. Para tanto, a Sr.ª Gestora deverá diligenciar 

por meio de contato telefônico (19 3500-8408) e envio de cópia integral 

dos autos via e-mail (atendimento@lojasguapore.com.br), com aviso de 

recebimento. O telefone e endereço de e-mail foram extraídos da página 

da requerida na internet (https://www.lojasguapore.com.br/). VI. Na 

hipótese de restarem frustradas, por qualquer motivo, as diligências, a 

citação e intimação deverão ser feitas, independentemente de novo 

despacho, via correio, com aviso de recebimento, conforme arts. 18, 

inciso II e 19, “caput”, da Lei 9.099/95. VII. Expeça-se o necessário. VIII. 

Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-82.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY MARIA DE SOUSA MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000111-82.2018.8.11.0024. REQUERENTE: SUELY MARIA DE SOUSA 

MORAIS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Recebo os 

embargos, pois preenchidos os pressupostos recursais de 

admissibilidade. Todavia, no mérito, tem-se que não assiste razão a 

Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar 

a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou 

contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou 

aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do novel Código de 

Processo Civil. No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pela 

Embargante, não se vislumbra a presença de nenhum dos pressupostos 

legais- omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento 

dos presentes embargos. Em verdade, o que pretende a Embargante é a 

obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato 

presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que 

não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios. Ante o 

exposto, ausentes os requisitos previstos no art. 1.022 do Código de 

Processo Civil, opino pela REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

Intimem-se as partes. Dessa intimação, reiniciar-se-á o prazo para 

eventual recurso, de acordo com o artigo 50 da lei 9.099/95. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 22 de outubro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010494-39.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MUNER & SILVA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERLA SOLLES MENDES DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010494-39.2014.8.11.0024. REQUERENTE: MUNER & SILVA LTDA - EPP 

REQUERIDO: PERLA SOLLES MENDES DA COSTA Vistos etc. Dispensado 

o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de ação 

de cobrança proposta por Muner & Silva Ltda EPP em face de Perla Solles 

Mendes da Costa. Analisando os autos, observo que no ID 11761324 a 

audiência de conciliação tornou-se exitosa. Portanto, para que surta seus 

legais e jurídicos efeitos, homologo por sentença o acordo supra, bem 

como a desistência do prazo recursal e, consequentemente, extingo o 

processo com resolução de mérito na forma do art. 487, III, “b” do CPC. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais , o Projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 22 de outubro de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010292-91.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA ALBERNAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010292-91.2016.8.11.0024. REQUERENTE: MARIA DE FATIMA DE 

ALMEIDA ALBERNAZ REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT, MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT 

Vistos, etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. O feito oportuniza o julgamento antecipado, porque a demanda 

não exige a produção de provas, considerando que a matéria versada é 

unicamente de direito. FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de obrigação de 

fazer com pedido de tutela antecipada, promovido por MARIA DE FÁTIMA 

ALMEIDA ALBERNAZ em desfavor de MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ESTADO DO MATO 

GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, pleiteando que referidos 

entes públicos forneçam o MEDICAMENTO TRAYENTA-DUO 2,5/1000mg, 
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por ser portadora de DIABETES (CID 10:E14), conforme laudo médico 

juntado aos autos. Ouvido o Núcleo de Apoio Técnico, este alegou 

impossibilidade temporária, em virtude da ausência de farmacêutico em 

sua equipe (ID 1105879, página 25), sendo deferida a tutela antecipada de 

mérito no id 1105880. A contestação do réu, Estado de Mato Grosso, torna 

indubitável o seu ânimo em não cumprir a tutela satisfativa deferida, uma 

vez que contestou (id 1105880, pag 13 a 19), tendo pugnado, no mérito, 

pela improcedência do pedido autoral. Torna-se sem efeito a contestação 

apresentada no id 12289196, posto que o Estado já havia apresentado 

sua defesa no ano de 2015. Já quanto ao Município de Chapada dos 

Guimarães, decreta-se sua revelia, com fulcro no artigo 345, inciso II, do 

Código de Processo Civil, tendo em vista que, apesar de devidamente 

citado (id 1105880), este não apresentou resposta. Quanto ao mérito, com 

razão a autora. A Constituição Federal traz a saúde como direito de todos 

(art. 6º) e dever do Estado, a ser cumprido mediante políticas voltadas "à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação" (art. 196 ). Figura, em outras palavras, dentre os direitos 

sociais, que, na lição de Alexandre Moraes, "(...) são direitos 

fundamentais do homem, que se caracterizam como verdadeiras 

liberdades positivas, de observância obrigatória de um Estado Social de 

Direito, tendo por finalidade a melhoria das condições de vida aos 

hipossuficientes, visando à concretização da igualdade social, e são 

consagrados como fundamentos do Estado democrático, pelo art. 1º, IV, 

da Constituição Federal" (in "Constituição do Brasil Interpretada", Ed. Atlas, 

4ª ed., pág. 471). Neste sentido: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – 

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DO ESTADO – REJEIÇÃO – MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO – 

DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA 

CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS – OFENSA AO 

PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDADE DO ACESSO À SAÚDE E AOS 

ENUNCIADOS Nº 8 E 60 DO CNJ – DESCABIMENTO – SUPREMACIA DO 

DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ALTERAÇÃO DO FORNECIMENTO DA 

MARCA COMERCIAL DO FÁRMACO PARA O SEU PRINCÍPIO ATIVO E 

APRESENTAÇÃO SEMESTRAL DE RECEITUÁRIO MÉDICO ATUALIZADO – 

NECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM 

PARTE. 1. É solidária a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito 

Federal ou dos Municípios quanto ao fornecimento de medicamento e/ou 

tratamento de saúde a pessoas que não têm condições de adquiri-los, 

podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles.2. A saúde é 

direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da 

Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de 

todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da 

saúde.3. Não há como se aceitar qualquer argumento de comprometimento 

ao Princípio da Universalidade do acesso à saúde, uma vez que o referido 

princípio impõe ao Estado, por intermédio de todos os seus entes 

federativos, o cumprimento do seu dever de garantir o direito à saúde, de 

forma digna, em relação a todos que necessitem do seu auxílio.4. A 

observância dos Enunciados 8 e 60 do CNJ e das normas que regulam o 

SUS não podem servir de escusa para que o Poder Público se omita do 

cumprimento das obrigações relativas à saúde.5. Correta a decisão que 

determinou ao Estado que providenciasse o fornecimento do medicamento 

vindicado em razão da comprovação da enfermidade do paciente e de sua 

hipossuficiência, porém deve ser observado o princípio ativo e não a 

marca comercial específica.6. A apresentação de receituário médico 

atualizado, a cada 6 (seis) meses, para a disponibilização do medicamento 

requerido, não trará prejuízo ao paciente substituído, ao contrário, 

assegura a adequação do seu tratamento, bem como tal medida pode 

servir para evitar oneração desnecessária do ente público. (Apelação / 

Remessa Necessária 131566/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA 

RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 01/10/2018, Publicado no DJE 11/10/2018) No caso, pela 

documentação constante nos autos, Maria de Fátima Almeida Albernaz 

necessita do fornecimento do medicamento TRAYENTA-DUO 2,5/1000MG, 

na posologia de 2 (dois) comprimido ao dia, totalizando 60 (sessenta) 

comprimidos por mês, sem, contudo, alcançá-lo, por não dispor de 

situação financeira compatível com a aquisição e por ter recebido negativa 

por parte dos órgãos prestadores. A negativa do réu Município de 

Chapada dos Guimarães, no fornecimento do tratamento a interessada, 

está evidenciada pela Carta Resposta de id 1105879, página 15. Quanto 

ao requerido Estado de Mato Grosso, a despeito dos autos não abarcarem 

comprovação deste ato administrativo, o conteúdo da contestação, como 

já dito, a oposição ou, no mínimo, demora ao asseguramento do exercício 

do direito à saúde, evidencia a negativa do réu no fornecimento do 

tratamento ao interessado. A "assistência terapêutica integral" ditada pelo 

art. 6º do sobredito diploma legal, importa ainda assentar, impede a 

restrição do exercício do direito à saúde a listas ou padronizações, até 

porque partidas, isoladamente, de quem tem o dever constitucional de 

garantir o fornecimento dos medicamentos. Em caso semelhante, já se 

decidiu: "APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO. NECESSIDADE COMPROVADA. DIREITO À SAÚDE E VIDA. 

DEVER DO ESTADO. EXEGESE DOS ARTS. 196 DA CF E 153 DA CE. 

AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E NÃO PADRONIZAÇÃO DO 

REMÉDIO PELO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E ESTADO DE SANTA 

CATARINA. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. "Sendo a saúde e a vida um bem maior, deve o Poder 

Público, comprovada a necessidade do enfermo, fornecer o medicamento 

independente de previsão orçamentária, bem como de estar o remédio 

relacionado na lista daqueles padronizados pelo Ministério da Saúde ou 

pelo Estado de Santa Catarina. (TJSC, Ap. Cív. n. 2008.059970-7, da 

Capital, rel. Des. Ricardo Roesler, j. 19.5.2009). Não pode o Estado impor, 

por fim, "alternativas terapêuticas" ou, ainda, que o paciente adote 

necessariamente um dos tratamentos disponibilizados pelo SUS, porque tal 

deliberação é de iniciativa, exclusiva, do médico que acompanha o 

paciente. Ademais, não há o que se falar em falta de justificação técnica 

do médico prescritor pela escolha da terapia não prevista no SUS, 

porquanto devidamente esclarecido pelo médico no id 1105879, pág. 17 os 

motivos da necessidade do tratamento da parte interessada com os 

medicamentos indicados, consignando, também, que não há medicamento 

equivalente ou melhor em relação à sua eficácia. Ainda, o fato de a 

pessoa enferma não se enquadrar no Sistema Único de Saúde para o 

recebimento dos fármacos não afasta a responsabilidade do ente público 

em fornecê-los, afinal, o direito à saúde está assegurado a todos os 

cidadãos na Constituição Federal (arts. 6º e 196), que, por sua vez, não 

faz nenhuma restrição dessa natureza. Ressalte-se, aqui, que as regras 

atinentes ao Sistema Único de Saúde constituem normas de inferior 

hierarquia, de maneira que não devem prevalecer em relação ao direito 

constitucional à saúde e à vida, ainda mais diante da prova concreta 

trazida aos autos pela parte autora. Finalmente, ressalva-se que "nos 

temos do art. 3º, caput e § 2º, da Lei n. 9.787/1999, as aquisições de 

medicamentos, sob qualquer modalidade de compra, e as prescrições 

médicas e odontológicas de medicamentos, no âmbito do Sistema Único de 

Saúde - SUS, adotarão obrigatoriamente a Denominação Comum Brasileira 

(DCB) ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional (DCI) e, nas 

aquisições, o medicamento genérico, quando houver, terá preferência 

sobre os demais em condições de igualdade de preço." (TJSC, Agravo de 

Instrumento n. 2013.034770-2, de Palmitos, rel. Des. Paulo Henrique Moritz 

Martins da Silva, j. 15-10-2013). Não se trata, ademais, de conferir 

tratamento desigual da parte reclamante em relação aquele cidadão que 

está na fila do SUS, pois todos estes também merecem tratamento digno, 

devendo toda a política pública atender à sociedade visando a dignidade 

da pessoa humana. Também não há falar em ausência de fato constitutivo, 

por escolha de marca comercial, uma vez que o medicamento fora 

prescrito por médico do próprio SUS que atestou a necessidade do uso do 

medicamento descrito na inicial. Outrossim, em pesquisa no site 

www.consultaremedios.com.br verifica-se que o princípio ativo 

Linagliptina somente está presente no medicamento Trayenta e Trayenta 

Duo, não havendo genérico disponível do mercado. Assim, imperiosa a 

procedência do pleito inicial, para fornecimento do medicamento de que 

necessita a reclamante, pois provou com os documentos encartados aos 

autos a sua necessidade. Ainda, consta nos autos que parte do 

medicamento fora comprado em rede privada face o descumprimento da 

liminar por parte dos entes públicos, após apresentação de orçamento, 

mediante a liberação do valor bloqueado via Alvará e que a parte 

promovente PRESTOU CONTAS DAS AQUISIÇÕES, mantendo-se inertes 

os reclamados quanto a esta, conforme certificado nos autos. Estando a 

parte reclamante em tratamento, deverá manter o fornecedor do 

medicamento atualizado quanto à necessidade do fornecimento, 

procedendo conforme determina a Portaria 172/2010/GBSES, §2°, III, artigo 

3º, que estabelece: Os pacientes em tratamento com medicamentos de 

uso contínuo deverão passar por uma reavaliação médica de 03 (três) em 

03 (três) meses, para revisão da prescrição e apresentação de novo 

receituário, bem como de exames de acompanhamento da patologia no 

período de 06 (seis) em 06 (seis) meses para continuidade no recebimento 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036829/10/2018 Página 541 de 998



do medicamento. DISPOSITIVO: Ante o exposto, confirmo a tutela 

antecipada concedida e OPINO POR JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO em 

favor de MARIA DE FÁTIMA DE ALMEIDA ALBERNAZ para o fim de 

condenar definitivamente o MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES e o 

ESTADO DE MATO GROSSO, solidariamente, a fornecerem o 

MEDICAMENTO TRAYENTA-DUO 2,5/1000MG, a fim de restabelecer sua 

saúde, continuamente e por tempo indeterminado, conforme prescrição 

médica, durante o tratamento, pelo valor máximo de 60 (sessenta) salários 

mínimos ao ano, conforme regulamentação legal, devendo tal requerimento 

ser atualizado a cada três meses em conformidade com a Portaria 

172/2010/GBSES, §2°, III, artigo 3º. A justiça gratuita já havia sido deferida 

quando da apreciação do pedido de tutela antecipada (id 1105880, pág 1). 

Por corolário, Julgo Extinto o processo, com resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 487, I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Chapada dos Guimarães, 22 de outubro de 2018. Leonísio Salles 

de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-72.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE SOUZA GUEDES 53561031153 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FD DO BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DONATO DOS SANTOS OAB - SP253046 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000144-72.2018.8.11.0024. REQUERENTE: MARIA DE SOUZA GUEDES 

53561031153 REQUERIDO: FD DO BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO 

LTDA Vistos etc. Diante do interesse da autora na realização da audiência 

de instrução, conforme informado no id 13220884, converto o julgamento 

em diligência. Em assim sendo, intime-se o requerido para que, querendo, 

apresente rol de testemunhas, no máximo três, no prazo legal. Saliento 

que a parte autora já apresentou seu rol no id supramencionado. Após, 

designe-se audiência instrutória. Intime-se. Cumpra-se. Decisão sujeita à 

homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme 

Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 23 de outubro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010431-43.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA APARECIDA CORSINO LUIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PLANALTO DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010431-43.2016.8.11.0024. REQUERENTE: LAURA APARECIDA CORSINO 

LUIZ REQUERIDO: MUNICIPIO DE PLANALTO DA SERRA Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995, c/c artigo 27, da 

Lei nº 12.153/2009, deixo de exarar o relatório. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. FUNDAMENTO E 

DECIDO. - Síntese fática Trata-se o presente caso de “Ação de Obrigação 

de Cobrança c/ Pedido de Condenação Danos Morais que LAURA 

APARECIDA CORSINO LUIZ promove em face de MUNICIPIO DE PLANALTO 

DA SERRA, informando que participou de Processo Seletivo no ano de 

2014 para vaga de Psicóloga, sendo a remuneração prevista no edital de 

R$ 3.000,00 (três mil reais). Que após assinar o Contrato de Serviço 

Temporário e durante todo o período que laborou para o Município, não 

recebeu a importância prevista no edital como vencimento, sendo 

dispensada em março/2015. Assim, ao final pretende que o Município seja 

condenado ao pagamento de R$ 6.734,00 referente a diferença salarial 

percebida durante todo o período trabalhado, bem como seja indenizada 

pelo dano moral sofrido. Regularmente citado o requerido apresentou 

contestação refutando os argumentos da autora no sentido de que o 

primeiro Contrato Temporário assinado pela autora em que foi previsto a 

remuneração no valor de R$ 3.000,00 era nulo, pois constou erro de 

digitação justamente no valor da remuneração. Afirma ainda que por ser o 

contrato da autora precário poderia ser rescindindo a qualquer tempo, bem 

como não existe dano moral indenizável ante a dispensa da autora. Ao 

final pugna pela improcedência dos pedidos. - Preliminar / inépcia da inicial 

O Requerido alega que a petição inicial é inepta. Depreende-se do caso em 

tela que pretende a Requerente o recebimento de diferença salarial pelo 

período laborado, bem como indenização pelos danos morais sofridos 

diante da não obediência a remuneração fixada no edital do processo 

seletivo. O art. 330, §1º, do CPC assim dispõe: Art. 330. A petição inicial 

será indeferida quando: (...) § 1o Considera-se inepta a petição inicial 

quando: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for 

indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o 

pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a 

conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. Mostra-se sem 

razão o Requerido, tendo em vista que a Requerente indicou os fatos e os 

fundamentos jurídicos de seu pedido, podendo-se, da simples leitura da 

peça inicial, depreender sua pretensão. Logo, rejeita-se a preliminar. - 

Mérito Quanto ao mérito, razão assiste a autora. Analisando-se os autos, 

a singeleza da matéria não comporta maiores indagações, tendo em vista 

que a Autora comprovou ter direito a remuneração prevista no Edital do 

Processo Seletivo Simplificado nº 001/2014 para o cargo de psicólogo, 

vez que sua convocação se deu através do Decreto nº 030/2014/GPM (id 

1105979, pág. 1) e a assinatura do contrato temporário se deu em 

26/09/14 (id 1105979, pág. 8). A autora também demonstrou que recebeu 

os seguintes valores como pagamento de salário: - Outubro/2014 – R$ 

1.817,58 (id 1105975, pág. 3) - Novembro/2014 – R$ 1.583,12 (id 1105975, 

pág. 4) - fevereiro/2015 – R$ 1.669,28 (id 1105976, pág. 4) - março/2015 – 

R$ 1.689,28 (id 1105976, pág. 1) - abril/2015 – R$ 1.669,28 (id 1105975, 

pág. 5) Ressalte-se que o salário base fixado em todos os meses era de 

R$ 2.000,00, tendo seu vencimento sido reduzido por ato unilateral da 

Administração do Município requerido. Neste contexto, não há dúvida de 

que a autora, apesar de ter sido aprovada em processo seletivo, deixou 

de perceber seus vencimentos de acordo com as regras insculpidas no 

Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2014. Isso porque, o 

aludido Edital previa, dentre outras providências, que o vencimento para o 

carto de Psicólogo, 40 horas semanais, seria o valor de R$ 3.000,00 (id 

1105980, página 15); contudo, resta provado nos autos que a autora 

percebeu valor inferior, sendo flagrante a inobservância ao princípio da 

legalidade pela Administração Pública Municipal. Ora, como sabido, o 

Município requerido, ao realizar o processo seletivo para provimento de 

cargos públicos vagos, mesmo que temporários, deve observar os 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência, devendo o Edital também observá-los, especialmente o da 

legalidade e da publicidade. Nesse ínterim, oportuno frisar a necessidade 

de observância do princípio da vinculação ao Edital do Concurso Público, 

segundo o qual, o regulamento faz lei entre as partes, de modo que as 

cláusulas constantes no mesmo obrigam candidatos e Administração 

Pública, entendimento firme na jurisprudência do STJ, in verbis: 

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JUDICIAL. 

LIMITAÇÃO. LEGALIDADE E VINCULAÇÃO AO EDITAL. CRITÉRIOS E 

REGRAS EDITALÍCIAS, ATUAÇÃO DISCRICIONÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. 

REGRA DO EDITAL. REGIONALIZAÇÃO. CABIMENTO. OFENSA AO 

PRINCÍPIO DA ISONOMIA NÃO CONFIGURADO. 1. O controle do Poder 

Judiciário, em tema de concurso público, deve limitar-se à verificação da 

observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital; em 

razão da discricionariedade da Administração Pública, que atua dentro do 
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juízo de oportunidade e conveniência, na fixação dos critérios e normas 

editalícias, os quais deverão atender aos preceitos instituídos pela 

Constituição Federal de 1988, mormente o da vedação de adoção de 

critérios discriminatórios. 2 (...) (Processo RMS 28751/SP RECURSO 

ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA 2009/0018720-9 Relator (a) 

Ministra LAURITA VAZ (1120) Órgão Julgador T5 – Quinta Turma data do 

julgamento 06/12/2011 Data da Publicação/Fonte DJe 19/12/2011)”. Por 

outro lado, o requerido não demonstrou o efetivo pagamento integral da 

remuneração pleiteada; a inexistência da prestação de serviço pela autora 

ou a ausência de previsão legal da fixação da remuneração de psicólogo 

nos moldes estabelecidos no Edital do referido Processo Seletivo. Ao 

contrário, extrai-se dos autos a existência da efetiva prestação dos 

serviços alegados e a ausência da devida contraprestação na forma 

avençada no instrumento regulador do certame referenciado, de forma 

que o mesmo não se desincumbiu do ônus processual previsto no artigo 

373, II do CPC, in verbis: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: (...) II – ao 

réu, quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor.” Por conseguinte, o Município Requerido, na condição de 

ente público, não pode deixar de cumprir as obrigações assumidas, 

especialmente quando se trata de proventos de natureza alimentícia, sob 

pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública, o que é vedado 

em nosso ordenamento jurídico. Com efeito, a Autora efetuou sua 

inscrição no certame, com base nas informações contidas no Edital e na 

legislação vigente à época, inclusive quanto à remuneração, não podendo 

ser alcançada pela redução imposta. Nesse sentido: “REEXAME 

NECESSÁRIO. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL. REMUNERAÇÃO. 

DIFERENÇA SALARIAL. PRINCIPIO DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO 

AO EDITAL. CONCURSO PUBLICO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça tem entendido ser possível a intervenção do Poder Judiciário 

nos autos que regem os concursos públicos, principalmente em relação à 

observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital. 2. O 

Município requerido deve obedecer aos parâmetros da lei em 

conformidade com os princípios da legalidade e moralidade pública. 3. 

Sentença monocrática mantida. (Proc. nº 201000010065978 Rel. Des. 

JOSE RIBAMAR OLIVEIRA Classe: Reexame Necessário Julgamento: 

21/06/11 Órgão: 2ª. Câmara Especializada Cível DJ-e nº 6.840 de 

05/07/2011) Assim, tem-se como devido a autora, em relação a diferença 

salarial pelo período trabalhado, o valor pretendido na inicial de R$ 

6.734,00 (seis mil setecentos e trinta e quatro reais) que não foi 

impugnado pelo requerido. Outrossim, com relação ao dano moral alegado, 

é necessário destacar, que referido dano constitui gravame decorrente de 

ato ilícito infligido à pessoa, podendo gerar consequências gravosas aos 

seus sentimentos e ocasionar constrangimento, tristeza, mágoa e ou 

atribulações em sua esfera íntima. No caso em destaque, observo estar 

configurado o alegado dano, uma vez que comprovado o não recebimento 

do valor do vencimento fixado inicialmente no edital, por um período de 6 

(seis) meses, realizada de forma equivocada pela Administração Pública, 

o que, por certo, lhe causou insegurança e atribulações na esfera intima. 

No que se refere ao quantum a ser fixado a título de danos morais, 

convém ressaltar que doutrina e jurisprudência já sedimentaram o 

entendimento de que, para sua fixação, deve ser levada em consideração 

a intensidade do sofrimento do ofendido, bem como o dolo ou o grau de 

culpa do responsável, a situação econômica das partes, de modo a 

equacionar a reparação, sem que se incorra em enriquecimento ilícito da 

vítima. Assim, levando-se em consideração a dimensão do dano sofrido, 

atendendo ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, bem como, 

considerando a situação econômica da parte, vejo por bem fixar a quantia 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por considera-la suficiente para atingir o 

fim colimado. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para 

condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), a título de indenização por danos morais e o valor de R$ 

6.734,00 (seis mil setecentos e trinta e quatro reais) a título de diferença 

salarial. Por fim, ressalto que nas condenações impostas à Fazenda 

Pública, deve ser aplicada a disposição contida no artigo 1º-F da Lei 

Federal nº 9.494/97, que prevê a incidência dos índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir 

da citação. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 

e 55, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 23 de outubro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000729-61.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO NAUTICO DE SERVICOS PORTAL DAS AGUAS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CAMPOS MESQUITA OAB - MT19640/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO CARVALHO (EXECUTADO)

PATRICIA ELENA CARVALHO (EXECUTADO)

PEDRO SILLAS CARVALHO (EXECUTADO)

Priscila Eugenia Carvalho (EXECUTADO)

PALOMA JOANA CARVALHO (EXECUTADO)

JOSE EDUARDO CARVALHO (EXECUTADO)

RITA DE CASSIA BANZI CARVALHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI OAB - MT19000/O (ADVOGADO(A))

ROSELY AMARAL DE SOUZA OAB - MT0011864A-O (ADVOGADO(A))

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT0004635A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000729-61.2017.8.11.0024. EXEQUENTE: CONDOMINIO NAUTICO DE 

SERVICOS PORTAL DAS AGUAS EXECUTADO: PEDRO SILLAS 

CARVALHO, PAULO EDUARDO CARVALHO, PATRICIA ELENA 

CARVALHO, PRISCILA EUGENIA CARVALHO, PALOMA JOANA 

CARVALHO, JOSE EDUARDO CARVALHO, RITA DE CASSIA BANZI 

CARVALHO Vistos, etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 

da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO E DECIDO. Trata o presente caso de 

embargos a execução opostos por ESPÓLIO DE JOSE EDUARDO 

CARVALHO, PEDRO SILLAS CARVALHO, PAULO EDUARDO CARVALHO, 

PATRICIA ELENA CARVALHO, PRISCILA EUGENIA CARVALHO, PALOMA 

JOANA CARVALHO E RITA DE CASSIA BANZI CARVALHO em face de 

CONDOMINIO NAUTICO DE SERVIÇOS PORTAL DAS AGUAS, versando 

sobre o excesso de execução. Argumenta em preliminar que as taxas 

condominiais somente poderiam ser executadas se estivessem 

documentalmente comprovadas pela convenção ou pelas atas aprovadas 

em assembleia geral do condomínio. Quanto ao excesso de execução 

propriamente dito, afirma que são indevidos os valores relativos a taxa 

administrativa e honorários advocatícios. Pois bem. A preliminar suscitada 

não merece acolhimento. Os documentos necessários ao oferecimento da 

ação executiva das condominiais inadimplidas encontram-se adunadas no 

id 10835976 e id 10836003, além do id 1083055, pág. 05. No tocante à 

convenção condominial, nela há expressa menção a obrigação dos 

condôminos com relação as cotas condominiais, a cota parte de cada um 

no rateio dessa despesa e as penalidades decorrentes do inadimplemento 

(id 1083055, pág. 05). Quanto as atas das assembleias gerais, delas 

consta a apresentação de propostas e orçamento de despesas (id 

10835976), bem como informações detalhadas das receitas e despesas 

(id 10836003), não se podendo exigir a discriminação da despesa 

específica de cada condômino inadimplente. Basta a previsão apontando 

os valores estimados com a respectiva aprovação. Sendo assim, o crédito 

decorrente da execução proposta encontra-se suficientemente 

comprovado, nos termos do artigo 784, X do Código de Processo 

Civil/2015, de modo a permitir o oferecimento da ação executiva das cotas 

condominiais inadimplidas. Quanto ao mérito dos embargos, tem-se que a 

cobrança de taxa administrativa é instituída em razão da mora dos 

devedores e neste caso está devidamente prevista e aprovada em 

assembleia geral, nos termos da Assembleia Geral Ordinária ocorrida 

24/06/2017, sob a rubrica de “ALTERNATIVA ADM.” (id 10836003, pág. 1). 

Finalmente quanto a impossibilidade da incidência de honorários 

advocatícios contratuais, com razão os embargantes. Em tese, pode o 

condomínio edilício efetuar a cobrança, pela via executiva, de débitos 

condominiais em atraso, acrescentando ao valor da dívida o montante de 

honorários do advogado para desenvolver os serviços de cobrança. 

Todavia, a inclusão dos honorários advocatícios sobre o valor do débito 
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deve estar expressamente prevista na convenção do condomínio, sob 

pena de não poder ser exigida do condômino inadimplente. Nesse sentido: 

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. QUOTAS CONDOMINIAIS. 

INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. 1. O 

instrumento contratual celebrado entre o condomínio e o causídico traz a 

previsão de que a percepção dos honorários advocatícios de 10% 

ocorrerá nos casos de cobrança extrajudicial, razão pela qual não é 

possível acrescentá-lo no cálculo da execução judicial do título. 2. Não é 

possível a cobrança de honorários advocatícios contratuais quando não 

existe previsão em convenção de condomínio do repasse deste ônus ao 

condômino inadimplente. 3. Agravo de Instrumento conhecido e 

desprovido. (Acórdão n.979290, 20160020325796AGI, Relator: CARLOS 

RODRIGUES 6ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2016, Publicado 

no DJE: 17/11/2016. Pág.: 605/665)"; "AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS 

CONDOMINIAIS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 827, 

CAPUT E § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PREVISÃO DE 

COBRANÇA DA VERBA HONORÁRIA EM CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. 

INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO. (...) No caso dos autos, diversamente 

do alegado pelo recorrente, a cobrança de honorários advocatícios no 

importe equivalente a 20% sobre o montante devido pelo condômino não 

se encontra prevista na convenção de condomínio, fato que corrobora a 

impossibilidade de cobrança de aludida verba. Agravo de instrumento 

desprovido. (Acórdão n.969268, 20160020333638AGI, Relator: 

CARMELITA BRASIL 2ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2016, 

Publicado no DJE: 03/10/2016. Pág.: 157/188)". No caso particular dos 

autos, analisando detidamente a convenção do condomínio anexada, hão 

há previsão da cobrança de honorários advocatícios. O exequente fez 

juntar aos autos adendo contratual, referindo-se ao instrumento particular 

de contrato de prestação de serviços de administração do condomínio, 

sendo que na clausula segunda – obrigações da contratada, 

especificamente no item 2.1 ‘g’ (id 10836215, pág. 2) observa-se o 

seguinte: “g) Providência da cobrança Extrajudicial (Após 15 dias do 

vencimento) e Judicial (após prazo a ser definido pelo condomínio) das 

quotas condominiais em atraso, sendo que os honorários de cobrança 

(10% extrajudicial acrescidos de mais 20% caso seja efetuada o 

ajuizamento da unidade) ou outros custos que estão a cargo do 

condômino inadimplente. (...)” No entanto, nas Atas das Assembleias 

anexadas aos autos, bem como na Convenção do condomínio não há 

qualquer menção de que os condôminos estavam cientes deste adendo ou 

mesmo tenham aprovado ou consentido com a sua assinatura. Importante 

ainda ressaltar que os artigos 389 e 395 do Código Civil não devem incidir 

na espécie, ante ao específico comando existente no artigo 1.336, §1º do 

mesmo diploma legal, que apenas prevê a incidência de juros e multa, em 

caso de mora do condômino, in verbis: “Art. 1336. São deveres do 

condômino: (...) §2º O condômino, que não cumprir qualquer dos deveres 

estabelecidos nos incisos II a IV pagará a multa prevista no ato constitutivo 

ou na convenção, não podendo ela ser superior a cinco vezes o valor de 

suas contribuições mensais, independentemente das perdas e danos que 

se apurarem; não havendo disposição expressa, caberá a assembleia 

geral, por dois terços no mínimo dos condôminos restantes, deliberar 

sobra a cobrança da multa.” Portanto, sem prova da necessária previsão 

convencional, não há que se falar em acréscimo de honorários 

advocatícios contratuais sobre o valor do débito exequendo. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos presentes 

embargos a execução, apenas para declarar o excesso de execução em 

relação ao valor correspondente aos honorários advocatícios contratuais, 

devendo o exequente ora embargado excluir referido encargo do débito 

executado. ISENTO de custas e honorários na forma do artigo 55 da Lei 

9.099/90. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 24 de outubro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010023-23.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON BOTELHO DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA OAB - MT10868/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010023-23.2014.8.11.0024. REQUERENTE: CLEITON BOTELHO DE 

MATOS REQUERIDO: SERASA S/A. Vistos etc. A parte reclamante 

requereu a desistência através de petição no ID 16038143. Nos termos do 

estatuído no artigo 200, parágrafo único, do NCPC, a desistência da ação 

somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 24 de 

outubro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010766-67.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EUDES MIRANDA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA OAB - MT10868/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010766-67.2013.8.11.0024. REQUERENTE: EUDES MIRANDA PINHEIRO 

REQUERIDO: SERASA S/A. Vistos etc. A parte reclamante requereu a 

desistência através de petição no ID 16037054. Nos termos do estatuído 

no artigo 200, parágrafo único, do NCPC, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 24 de 

outubro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010769-22.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DENI PEREIRA DOMINGOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA OAB - MT10868/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010769-22.2013.8.11.0024. REQUERENTE: DENI PEREIRA DOMINGOS DA 

SILVA REQUERIDO: SERASA S/A. Vistos etc. A parte reclamante 

requereu a desistência através de petição no ID 16037407. Nos termos do 

estatuído no artigo 200, parágrafo único, do NCPC, a desistência da ação 

somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 24 de 

outubro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010140-14.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMIR RODRIGUES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA OAB - MT10868/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010140-14.2014.8.11.0024. REQUERENTE: WALDEMIR RODRIGUES DE 

ARRUDA REQUERIDO: SERASA S/A. Vistos etc. A parte reclamante 

requereu a desistência através de petição no ID 16065919. Nos termos do 

estatuído no artigo 200, parágrafo único, do NCPC, a desistência da ação 

somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 24 de 

outubro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010767-52.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DIVINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA OAB - MT10868/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010767-52.2013.8.11.0024. REQUERENTE: FRANCISCO DIVINO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: SERASA S/A. Vistos etc. A parte reclamante 

requereu a desistência através de petição no ID 16037079. Nos termos do 

estatuído no artigo 200, parágrafo único, do NCPC, a desistência da ação 

somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 24 de 

outubro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010768-37.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA DO NASCIMENTO ALVARENGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA OAB - MT10868/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010768-37.2013.8.11.0024. REQUERENTE: DIVINA DO NASCIMENTO 

ALVARENGA REQUERIDO: SERASA S/A. Vistos etc. A parte reclamante 

requereu a desistência através de petição no ID 16036343. Nos termos do 

estatuído no artigo 200, parágrafo único, do NCPC, a desistência da ação 

somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 24 de 

outubro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010019-83.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICIANE DOMINGOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA OAB - MT10868/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010019-83.2014.8.11.0024. REQUERENTE: GLEICIANE DOMINGOS DA 

SILVA REQUERIDO: SERASA S/A. Vistos etc. A parte reclamante 

requereu a desistência através de petição no ID 16037865. Nos termos do 

estatuído no artigo 200, parágrafo único, do NCPC, a desistência da ação 

somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Projeto de sentença sujeito à 
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homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 24 de 

outubro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010021-53.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA OAB - MT10868/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010021-53.2014.8.11.0024. REQUERENTE: AIRTON DA SILVA 

REQUERIDO: SERASA S/A. Vistos etc. A parte reclamante requereu a 

desistência através de petição no ID 16037882. Nos termos do estatuído 

no artigo 200, parágrafo único, do NCPC, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 24 de 

outubro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010031-97.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

TEODORA CORREIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA OAB - MT10868/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010031-97.2014.8.11.0024. REQUERENTE: TEODORA CORREIA DE 

SOUZA REQUERIDO: SERASA S/A. Vistos etc. A parte reclamante 

requereu a desistência através de petição no ID 16049847. Nos termos do 

estatuído no artigo 200, parágrafo único, do NCPC, a desistência da ação 

somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 24 de 

outubro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010029-30.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CONCEICAO DA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA OAB - MT10868/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010029-30.2014.8.11.0024. REQUERENTE: MANOEL CONCEICAO DA 

GUIA REQUERIDO: SERASA S/A. Vistos etc. A parte reclamante requereu 

a desistência através de petição no ID 16038188. Nos termos do estatuído 

no artigo 200, parágrafo único, do NCPC, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 24 de 

outubro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010136-74.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOSE VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA OAB - MT10868/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010136-74.2014.8.11.0024. REQUERENTE: MANOEL JOSE VIEIRA 

REQUERIDO: SERASA S/A. Vistos etc. A parte reclamante requereu a 

desistência através de petição no ID 16065900. Nos termos do estatuído 

no artigo 200, parágrafo único, do NCPC, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 24 de 

outubro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010134-07.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOANILSON SOUZA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA OAB - MT10868/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010134-07.2014.8.11.0024. REQUERENTE: JOANILSON SOUZA DE 

ARRUDA REQUERIDO: SERASA S/A. Vistos etc. A parte reclamante 

requereu a desistência através de petição no ID 16050156. Nos termos do 

estatuído no artigo 200, parágrafo único, do NCPC, a desistência da ação 

somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 24 de 

outubro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010135-89.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JUSTINO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA OAB - MT10868/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010135-89.2014.8.11.0024. REQUERENTE: MANOEL JUSTINO DE 

CARVALHO REQUERIDO: SERASA S/A. Vistos etc. A parte reclamante 

requereu a desistência através de petição no ID 16050171. Nos termos do 

estatuído no artigo 200, parágrafo único, do NCPC, a desistência da ação 

somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 24 de 

outubro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010221-60.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALMERINDO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA OAB - MT10868/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010221-60.2014.8.11.0024. REQUERENTE: ALMERINDO PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: SERASA S/A. Vistos etc. A parte reclamante 

requereu a desistência através de petição no ID 16066445. Nos termos do 

estatuído no artigo 200, parágrafo único, do NCPC, a desistência da ação 

somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 24 de 

outubro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010225-97.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON REGO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA OAB - MT10868/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010225-97.2014.8.11.0024. REQUERENTE: ANDERSON REGO DE 

MORAES REQUERIDO: SERASA S/A. Vistos etc. A parte reclamante 

requereu a desistência através de petição no ID 16066454. Nos termos do 

estatuído no artigo 200, parágrafo único, do NCPC, a desistência da ação 

somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 24 de 

outubro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000365-55.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES OAB - MT0001887A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000365-55.2018.8.11.0024. REQUERENTE: QUEREN HAPUQUE 

ALBERNAZ MARQUES REQUERIDO: UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 

38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débito c/c danos morais e tutela antecipada proposta por Quéren-Hapuque 

Albernaz Marques em face de Unimed Federação do Estado de Mato 

Grosso. Analisando os autos, observa-se que as partes transigiram na 

audiência realizada em 02/10/2018 (ID 15692985) e a quitação foi 

realizada mediante depósito na conta informada pela autora (id 15869043). 

Portanto, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, homologo por 

sentença o acordo supra, bem como a desistência do prazo recursal e, 

consequentemente, extingo o processo com resolução de mérito na forma 

do art. 487, III, “b” do CPC. Após, ao arquivo com as baixas e anotações 

de estilo. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 24 de outubro de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000755-59.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SILEI SOUZA DE LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000755-59.2017.8.11.0024. REQUERENTE: SILEI SOUZA DE LARA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Recebo os embargos, pois preenchidos os pressupostos 

recursais de admissibilidade. O escopo dos embargos declaratórios não é 

outro senão o de sanar, na decisão, obscuridade, contradição, omissão 

ou erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, 

aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado. No 

caso em exame, com razão a embargante. Observo que no id 15560473 

foi anexado aos autos a Carteira de Trabalho da embargante, 

demonstrando-se assim sua hipossuficiência e a necessidade de 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. Portanto, é evidente a 

ocorrência de contradição na sentença proferida, motivo pelo qual estes 

embargos merecem ser providos. Ante o exposto, presentes os requisitos 

previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, opino pelo 

PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para conceder a 

autora, ora embargante, os benefícios da justiça gratuita. Verifico ainda 

que as contrarrazões do recurso inominado já foram apresentadas no id 

13564855. Assim, subam os autos à Egrégia Turma Recursal para análise 

e julgamento do recurso interposto, com as nossas homenagens. Projeto 

de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, 

Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 24 de outubro de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000440-65.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLOTILDE EVA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000440-65.2016.8.11.0024. EXEQUENTE: CLARO S.A. EXECUTADO: 

CLOTILDE EVA DA SILVA Vistos etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO.DECIDO. A 

execução se encontra satisfeita, a extinção é medida de rigor. Analisando 

os autos, verifico que o objeto da presente execução se encontra 

devidamente solucionado. A importância de R$ 1.095,22 foi bloqueada (id 

12235161), bem como houve o pedido de levantamento da importância e 

extinção da execução pelo credor (ID n ° 14596386). Sobre o tema 

existem inúmeros julgados no Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL 

(CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – 

PARCELAS ADIMPLIDAS PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – 

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo acordo entre as partes quanto à 

quitação de saldo devedor de contrato bancário, e sendo o devedor 

adimplente nos termos acordados, a extinção da execução é medida que 

se impõe. Segundo dispõe o art.924,II e III, do Código de Processo Civil, 

extingue-se a execução pela satisfação da obrigação ou quando o 

executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, 

dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017) 

________________________________________ APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE 

LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do Código de 

Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. 

(Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 

07/06/2017) Considerando que o causídico tem procuração com poderes 

de receber e dar quitação, é medida de rigor determinar a expedição do 

alvará judicial eletrônico para finalização da demanda. No caso, restou 

demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando 

que os valores se encontram devidamente quitados, razão pela qual, a 

extinção do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

com a resolução de mérito e por tudo mais que dos autos constam, opino 

pela EXTINÇÃO da presente execução de sentença, com fundamento no 

art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. DETERMINO a 

expedição do Alvará Judicial Eletrônico ao promovente pelos dados 

constantes no id 14596386. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do 

artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 24 de outubro de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000766-88.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SILVA QUEIROZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SILVA QUEIROZ OAB - MT21165/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000766-88.2017.8.11.0024. EXEQUENTE: ANA PAULA SILVA QUEIROZ 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos 

etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009 dispensa-se o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial fundada em 

honorários advocatícios devido pela atuação na Comarca de Chapada dos 

Guimarães. A autora retificou o valor relativo aos honorários advocatícios 

devidos para o valor total de R$ 7.920,45 (sete mil novecentos e vinte 

reais e quarenta e cinco centavos) referente a 9 URH’S, visto que o valor 

utilizado como parâmetro anteriormente estava incorreto. (id 15652655) De 

acordo com o artigo 3º, §1º, inciso I, do Provimento n. 11/2017-CM, que 

dispõe sobre o processamento e pagamento de Requisição de Pequeno 

Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, é 

necessário que o Juízo encaminhe, dentre outros documentos, a sentença 

proferida no caso, in verbis: “Art. 3º O cálculo de liquidação do débito será 

realizado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, conforme modelo do Anexo II deste Provimento. §1º O 

Juízo encaminhará ao Departamento da Secretária Auxiliar da Presidência 

do Tribunal de Justiça, por meio de Malote Digital: I – a sentença; II – o 

acórdão, se houver; III – o(s) título(s) que deu(eram) origem ao cálculo e 

suas alterações; IV – o cálculo originário da liquidação; e V – informação 

referente à prioridade legal.” Assim, em substituição a sentença anterior, 

homologa-se o novo cálculo apresentado pela autora. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido para HOMOLOGAR o 

cálculo constante do ID 15652655 e, ORDENO a expedição de OFICIO 

REQUISITÓRIO, conforme determina o Provimento nº 11/2017-CM em nome 

de ANA PAULA SILVA QUEIROZ e encaminhamento ao Tribunal de Justiça 

para satisfação do crédito. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 24 de outubro de 

2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010686-35.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERMINA CANDIDA DA VEIGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0009764S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010686-35.2015.8.11.0024. REQUERENTE: GUILHERMINA CANDIDA DA 

VEIGA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 

38 da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO.DECIDO. A execução se encontra 

satisfeita, a extinção é medida de rigor. Analisando os autos, verifico que 

o objeto da presente execução se encontra devidamente solucionado. A 

reclamada realizou pagamento voluntário (id 14465929) e houve 

concordância da parte reclamante (ID n ° 15316361). Sobre o tema 

existem inúmeros julgados no Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL 

(CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – 

PARCELAS ADIMPLIDAS PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – 

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo acordo entre as partes quanto à 

quitação de saldo devedor de contrato bancário, e sendo o devedor 

adimplente nos termos acordados, a extinção da execução é medida que 

se impõe. Segundo dispõe o art.924,II e III, do Código de Processo Civil, 

extingue-se a execução pela satisfação da obrigação ou quando o 

executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, 

dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017) 

________________________________________ APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE 

LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do Código de 

Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. 

(Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 

07/06/2017) Considerando que o causídico tem procuração com poderes 

de receber e dar quitação, é medida de rigor determinar a expedição do 

alvará judicial eletrônico para finalização da demanda. No caso, restou 

demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando 

que os valores se encontram devidamente quitados, razão pela qual, a 

extinção do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

com a resolução de mérito e por tudo mais que dos autos constam, opino 

pela EXTINÇÃO da presente execução de sentença, com fundamento no 

art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. DETERMINO a 

expedição do Alvará Judicial Eletrônico a promovente pelos dados 

constantes do id 15316361. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do 

artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 24 de outubro de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000576-28.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA NOGUEIRA BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000576-28.2017.8.11.0024. REQUERENTE: NILDA NOGUEIRA BRAGA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO.DECIDO. A 

execução se encontra satisfeita, a extinção é medida de rigor. Analisando 

os autos, verifico que o objeto da presente execução se encontra 

devidamente solucionado. A reclamada realizou pagamento voluntário (id 

1454653) e houve concordância da parte reclamante (ID n ° 15533072). 

Considerando que o causídico tem procuração com poderes de receber e 

dar quitação e proceder a levantamento de alvarás (id 9487954), é medida 

de rigor determinar a expedição do alvará judicial eletrônico para 

finalização da demanda. No caso, restou demonstrado de forma 

inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que os valores se 

encontram devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é 

medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de 

mérito e por tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da 

presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. DETERMINO a expedição do 

Alvará Judicial Eletrônico a promovente pelos dados constantes do id 

15533072. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 
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Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 24 de outubro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-51.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ENIVALDO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000126-51.2018.8.11.0024. REQUERENTE: ENIVALDO ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO.DECIDO. A 

execução se encontra satisfeita, a extinção é medida de rigor. Analisando 

os autos, verifico que o objeto da presente execução se encontra 

devidamente solucionado. A reclamada realizou pagamento voluntário (id 

14954644) e houve concordância da parte reclamante (ID n ° 15533988). 

Considerando que o causídico tem procuração com poderes de receber e 

dar quitação e proceder a levantamento de alvarás (id 12630108), é 

medida de rigor determinar a expedição do alvará judicial eletrônico para 

finalização da demanda. No caso, restou demonstrado de forma 

inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que os valores se 

encontram devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é 

medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de 

mérito e por tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da 

presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. DETERMINO a expedição do 

Alvará Judicial Eletrônico a promovente pelos dados constantes do id 

15533988. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 24 de outubro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010529-62.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH SANDRA DE OLIVEIRA BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTH SANDRA DE OLIVEIRA BRITO OAB - MT4554/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOLINA ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARKLEINE BEZERRA OAB - MT0003637 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010529-62.2015.8.11.0024. EXEQUENTE: RUTH SANDRA DE OLIVEIRA 

BRITO EXECUTADO: MARCOLINA ALVES DA SILVA Vistos etc. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

FUNDAMENTO.DECIDO. A execução se encontra satisfeita, a extinção é 

medida de rigor. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente solucionado. A importância de R$ 

754,11 foi bloqueada (id 15012062) e, devidamente intimada, a parte 

executada nada manifestou a respeito. No entanto, parte exequente se 

manifestou e requereu o levantamento do valor (id 15439192). 

Considerando que a autora advogada em causa própria, é medida de rigor 

determinar a expedição do alvará judicial eletrônico para finalização da 

demanda. No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de mérito e por 

tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos 

do Código de Processo Civil. DETERMINO a expedição do Alvará Judicial 

Eletrônico ao promovente pelos dados constantes no id 15439192. Sem 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 24 de 

outubro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000252-04.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO OAB - MT13867/O 

(ADVOGADO(A))

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

IONE GERALDA GONTIJO BORGES OAB - MT10346/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000252-04.2018.8.11.0024. REQUERENTE: ELIANE DA SILVA 

RODRIGUES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

FUNDAMENTO.DECIDO. A execução se encontra satisfeita, a extinção é 

medida de rigor. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente solucionado. A reclamada realizou 

pagamento voluntário (id 14769113) e houve concordância da parte 

reclamante (ID n ° 14999746). Considerando que o causídico tem 

procuração com poderes de receber e dar quitação e proceder a 

levantamento de alvarás (id 13074120), é medida de rigor determinar a 

expedição do alvará judicial eletrônico para finalização da demanda. No 

caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da dívida, 

considerando que os valores se encontram devidamente quitados, razão 

pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, com a resolução de mérito e por tudo mais que dos autos 

constam, opino pela EXTINÇÃO da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

DETERMINO a expedição do Alvará Judicial Eletrônico a promovente pelos 

dados constantes do id 14999746. Sem custas e honorários advocatícios 

nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do 

artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 24 de outubro de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000612-70.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

OSNEIDE COSTA SALES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTINS SORNA OAB - MT0019693A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000612-70.2017.8.11.0024. EXEQUENTE: OSNEIDE COSTA SALES 

EXECUTADO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT Vistos etc. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

FUNDAMENTO.DECIDO. A execução se encontra satisfeita, a extinção é 

medida de rigor. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente solucionado. A importância de R$ 

4.791,01 foi bloqueada (id 15016557) e, devidamente intimada a parte 

executada nada manifestou a respeito. Em contrapartida a parte 

exequente se manifestou e requereu o levantamento do valor (id 

15541373). Considerando que o causídico possui procuração para 

receber e dar quitação (id 9923066, pág. 15), é medida de rigor determinar 

a expedição do alvará judicial eletrônico para finalização da demanda. No 

caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da dívida, 

considerando que os valores se encontram devidamente quitados, razão 

pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, com a resolução de mérito e por tudo mais que dos autos 

constam, opino pela EXTINÇÃO da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

DETERMINO a expedição do Alvará Judicial Eletrônico ao promovente pelos 

dados constantes no id 15541373. Sem custas e honorários advocatícios 

nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do 

artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 24 de outubro de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000148-12.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

INGREDY LUANNA DA MATA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000148-12.2018.8.11.0024. INTERESSADO: INGREDY LUANNA DA MATA 

REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A Vistos etc. Conforme inteligência 

do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Cuida-se de 

ação declaratória da inexistência de débito, com pedido de indenização 

por danos morais, proposta por INGREDY LUANNA DA MATA em face de 

NATURA COSMÉTICOS LTDA, diante de suposto lançamento indevido do 

nome da autora nos cadastros restritivos de crédito. Aduz a parte 

reclamante que não manteve relação jurídica com a parte reclamada, 

portanto, a negativação de seu nome é indevida. Por outro lado, o 

demandado anexa aos autos cópia da ficha cadastral com assinatura 

semelhante à dos documentos da parte autora. No caso, de um lado a 

parte reclamante alega não possuir relação jurídica com o reclamado, que, 

por sua vez, anexa cópia da ficha cadastral, com assinatura semelhante à 

assinatura da reclamante, o que demonstra a necessidade de perícia 

grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura da parte autora. 

O reclamado em sua defesa, pugna pela extinção do feito ante a 

necessidade de perícia grafotécnica, nos seguintes termos: “Informamos 

que juntamente com esta defesa estamos acostando a ficha cadastral 

acerca da relação jurídica/contratual entre as partes, a qual a autora alega 

desconhecer. Será necessária a realização de perícia grafotécnica a fim 

de esclarecer se as assinaturas constantes na ficha cadastral e do 

documento juntado pela autora é a mesma. Desta forma requer a extinção 

do processo sem resolução do mérito (...)”. (id 15999372) Já a reclamante 

em impugnação, permanece negando a realização de qualquer negócio 

com o reclamado, pugnando também pela realização da perícia 

grafotécnica, in verbis: “Nesta feita, diante dos documentos encartados 

pela parte requerida em sede de contestação, verifica-se a real 

necessidade da realização de perícia em referidos documentos, tendo em 

vista que não se trata de erro grosseiro ao passo de ser detectado a olho 

nu, razão pela qual da real necessidade da concretização de tal perícia, 

sob pena de cerceamento de defesa”. (id 16090116) A competência do 

juízo é um dos pressupostos processuais, a ser observado por se tratar 

de princípio de ordem pública. Assim, o magistrado tem a obrigação de 

analisar se estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles a 

competência do juízo. A competência absoluta, em razão da matéria, é de 

ordem pública e se informa pela classificação de direito material que se dá 

a pretensão deduzida. É imutável e deve ser declarada até mesmo de 

ofício pelo juiz, se for o caso. Preconiza o artigo 64, § 1º, do Código de 

Processo Civil, que: A incompetência absoluta pode ser alegada em 

qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. O 

legislador infraconstitucional buscou criar um sistema onde a celeridade e 

a simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, razão pela qual 

restou estabelecido no art. 3º, da Lei 9.099/95, que o Juizado Especial 

Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das 

causas cíveis de menor complexidade, significando que ficam excluídas 

da competência deste as causas em que se exige a necessidade de 

perícia complexa para o desate da questão, como no caso dos autos. A 

Lei nº 9099/95 é cristalina ao estabelecer a competência dos Juizados 

Especiais para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. 

DISPOSITIVO Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, 

acolho a preliminar de incompetência suscitada pela parte, para declarar a 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado Especial para processar e 

julgar o feito, ante a complexidade da causa, e, em consequência, opino 

por JULGAR EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, com 

fundamento no inciso II, do artigo 51, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/1995. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 25 de 

outubro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000149-94.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

INGREDY LUANNA DA MATA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000149-94.2018.8.11.0024. INTERESSADO: INGREDY LUANNA DA MATA 

REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A Vistos etc. Conforme inteligência 

do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Cuida-se de 

ação declaratória da inexistência de débito, com pedido de indenização 

por danos morais, proposta por INGREDY LUANNA DA MATA em face de 

NATURA COSMÉTICOS LTDA, diante de suposto lançamento indevido do 

nome da autora nos cadastros restritivos de crédito. Aduz a parte 

reclamante que não manteve relação jurídica com a parte reclamada, 

portanto, a negativação de seu nome é indevida. Por outro lado, o 

demandado anexa aos autos cópia de ficha cadastral com assinatura 

semelhante à dos documentos da parte autora. No caso, de um lado a 

parte reclamante alega não possuir relação jurídica com o reclamado, que, 

por sua vez, anexa cópia da ficha cadastral, com assinatura semelhante à 

assinatura da reclamante, o que demonstra a necessidade de perícia 
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grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura da parte autora. 

O reclamado em sua defesa, pugna pela extinção do feito ante a 

necessidade de perícia grafotécnica, nos seguintes termos: “Informamos 

que juntamente com esta defesa estamos acostando a ficha cadastral 

acerca da relação jurídica/contratual entre as partes, a qual a autora alega 

desconhecer. Será necessária a realização de perícia grafotécnica a fim 

de esclarecer se as assinaturas constantes na ficha cadastral e do 

documento juntado pela autora é a mesma. Desta forma requer a extinção 

do processo sem resolução do mérito (...)”. (id 15999747, pág. 10)) Já a 

reclamante em impugnação, permanece negando a realização de qualquer 

negócio com o reclamado, pugnando também pela realização da perícia 

grafotécnica, in verbis: “Nesta feita, diante dos documentos encartados 

pela parte requerida em sede de contestação, verifica-se a real 

necessidade da realização de perícia em referidos documentos, tendo em 

vista que não se trata de erro grosseiro ao passo de ser detectado a olho 

nu, razão pela qual da real necessidade da concretização de tal perícia, 

sob pena de cerceamento de defesa”. (id 16090791, pág. 2) A 

competência do juízo é um dos pressupostos processuais, a ser 

observado por se tratar de princípio de ordem pública. Assim, o 

magistrado tem a obrigação de analisar se estão presentes os 

pressupostos processuais, dentre eles a competência do juízo. A 

competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública e se 

informa pela classificação de direito material que se dá a pretensão 

deduzida. É imutável e deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, 

se for o caso. Preconiza o artigo 64, § 1º, do Código de Processo Civil, 

que: A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e 

grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. O legislador 

infraconstitucional buscou criar um sistema onde a celeridade e a 

simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, razão pela qual restou 

estabelecido no art. 3º, da Lei 9.099/95, que o Juizado Especial Cível tem 

competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 

de menor complexidade, significando que ficam excluídas da competência 

deste as causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para 

o desate da questão, como no caso dos autos. A Lei nº 9099/95 é 

cristalina ao estabelecer a competência dos Juizados Especiais para 

processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. DISPOSITIVO 

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, acolho a 

preliminar de incompetência suscitada pela parte, para declarar a 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado Especial para processar e 

julgar o feito, ante a complexidade da causa, e, em consequência, opino 

por JULGAR EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, com 

fundamento no inciso II, do artigo 51, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/1995. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 25 de 

outubro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000151-64.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

INGREDY LUANNA DA MATA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000151-64.2018.8.11.0024. INTERESSADO: INGREDY LUANNA DA MATA 

REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A Vistos etc. Conforme inteligência 

do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Cuida-se de 

ação declaratória da inexistência de débito, com pedido de indenização 

por danos morais, proposta por INGREDY LUANNA DA MATA em face de 

NATURA COSMÉTICOS LTDA, diante de suposto lançamento indevido do 

nome da autora nos cadastros restritivos de crédito. Aduz a parte 

reclamante que não manteve relação jurídica com a parte reclamada, 

portanto, a negativação de seu nome é indevida. Por outro lado, o 

demandado anexa aos autos cópia de ficha cadastral com assinatura 

semelhante à dos documentos da parte autora. No caso, de um lado a 

parte reclamante alega não possuir relação jurídica com o reclamado, que, 

por sua vez, anexa cópia da ficha cadastral, com assinatura semelhante à 

assinatura da reclamante, o que demonstra a necessidade de perícia 

grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura da parte autora. 

O reclamado em sua defesa, pugna pela extinção do feito ante a 

necessidade de perícia grafotécnica, nos seguintes termos: “Informamos 

que juntamente com esta defesa estamos acostando a ficha cadastral 

acerca da relação jurídica/contratual entre as partes, a qual a autora alega 

desconhecer. Será necessária a realização de perícia grafotécnica a fim 

de esclarecer se as assinaturas constantes na ficha cadastral e do 

documento juntado pela autora é a mesma. Desta forma requer a extinção 

do processo sem resolução do mérito (...)”. (id 15999770, pág. 10)) Já a 

reclamante em impugnação, permanece negando a realização de qualquer 

negócio com o reclamado, pugnando também pela realização da perícia 

grafotécnica, in verbis: “Nesta feita, diante dos documentos encartados 

pela parte requerida em sede de contestação, verifica-se a real 

necessidade da realização de perícia em referidos documentos, tendo em 

vista que não se trata de erro grosseiro ao passo de ser detectado a olho 

nu, razão pela qual da real necessidade da concretização de tal perícia, 

sob pena de cerceamento de defesa”. (id 16090135, pág. 2) A 

competência do juízo é um dos pressupostos processuais, a ser 

observado por se tratar de princípio de ordem pública. Assim, o 

magistrado tem a obrigação de analisar se estão presentes os 

pressupostos processuais, dentre eles a competência do juízo. A 

competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública e se 

informa pela classificação de direito material que se dá a pretensão 

deduzida. É imutável e deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, 

se for o caso. Preconiza o artigo 64, § 1º, do Código de Processo Civil, 

que: A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e 

grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. O legislador 

infraconstitucional buscou criar um sistema onde a celeridade e a 

simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, razão pela qual restou 

estabelecido no art. 3º, da Lei 9.099/95, que o Juizado Especial Cível tem 

competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 

de menor complexidade, significando que ficam excluídas da competência 

deste as causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para 

o desate da questão, como no caso dos autos. A Lei nº 9099/95 é 

cristalina ao estabelecer a competência dos Juizados Especiais para 

processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. DISPOSITIVO 

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, acolho a 

preliminar de incompetência suscitada pela parte, para declarar a 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado Especial para processar e 

julgar o feito, ante a complexidade da causa, e, em consequência, opino 

por JULGAR EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, com 

fundamento no inciso II, do artigo 51, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/1995. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 25 de 

outubro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010376-92.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA CORREIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010376-92.2016.8.11.0024. REQUERENTE: NEUSA CORREIA DE SOUZA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Inexistindo questão preliminar, 

passo à análise do MÉRITO. Analisando os autos, verifico que o objeto da 

presente ação se encontra devidamente solucionado. O acordo realizado 

foi devidamente homologado (ID 11412804). Posteriormente, o executado 

comprovou o deposito do valor do acordo pelo ID 14567897, quitando a 

dívida objeto desta ação. Sobre o tema existem inúmeros julgados no 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – 

ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – PARCELAS ADIMPLIDAS PELO 

DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

(ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Havendo acordo entre as partes quanto à quitação de saldo devedor de 

contrato bancário, e sendo o devedor adimplente nos termos acordados, a 

extinção da execução é medida que se impõe. Segundo dispõe o art.924,II 

e III, do Código de Processo Civil, extingue-se a execução pela satisfação 

da obrigação ou quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a 

extinção total da dívida, dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

08/11/2017) ________________________________________ APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO 

DE LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA 

EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL - RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do 

Código de Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for 

satisfeita. (Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, 

Publicado no DJE 07/06/2017) No caso, restou demonstrado de forma 

inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que os valores se 

encontram devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é 

medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de 

mérito e por tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO do 

feito, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 25 de outubro de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000484-50.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDEMAR CRISTIANE DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000484-50.2017.8.11.0024. REQUERENTE: LEIDEMAR CRISTIANE DAS 

NEVES REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Inexistindo questão 

preliminar, passo à análise do MÉRITO. Analisando os autos, verifico que o 

objeto da presente execução se encontra devidamente solucionado. A 

reclamada realizou o pagamento voluntário (id 15125527) e a parte 

reclamante concordou com os valores (id 15154113). Posteriormente a 

parte autora levantou a integralidade do valor depositado pelo requerido 

através do Alvará Eletrônico N° 445622-P/2018, dando por satisfeita a 

obrigação. Sobre o tema existem inúmeros julgados no Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO 

NOS AUTOS – PARCELAS ADIMPLIDAS PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO 

SATISFEITA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (ART.924, II E III DO CPC) – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo acordo entre as partes 

quanto à quitação de saldo devedor de contrato bancário, e sendo o 

devedor adimplente nos termos acordados, a extinção da execução é 

medida que se impõe. Segundo dispõe o art.924,II e III, do Código de 

Processo Civil, extingue-se a execução pela satisfação da obrigação ou 

quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida, dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017) 

___________________________________________ APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE 

LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do Código de 

Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. 

(Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 

07/06/2017) No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de mérito e por 

tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 25 de outubro de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010477-03.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL CHAPADA VILLAGE II (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FRATA DOS SANTOS OAB - MT0013675A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURACY APARECIDA HERANE DANHONI (REQUERIDO)

ANTENOR DANHONI JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010477-03.2014.8.11.0024. REQUERENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL 

CHAPADA VILLAGE II REQUERIDO: ANTENOR DANHONI JUNIOR, JURACY 

APARECIDA HERANE DANHONI Vistos etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de ação proposta por 

CONDOMINIO RESIDENCIAL CHAPADA VILLAGE II em face de ANTENOR 

DANHONI JUNIOR Analisando os autos, observo que as partes se 

compuseram amigavelmente através do instrumento particular de 

confissão de dívida anexado no id 16074469. Portanto, para que surta 

seus legais e jurídicos efeitos, homologo por sentença o acordo supra, 

atribuindo-lhe força de título executivo, julgando extinto o processo com 

resolução de mérito na forma do art. 487, inciso III, b, do NCPC. Outrossim, 

conforme solicitado no id 16074467, proceda-se a baixa da restrição 

veicular dos bens descritos no id 12561328, bem como a liberação do 

valor bloqueado no id 12561321. O pedido de suspensão do processo se 

mostra incompatível com o sistema dos Juizados Especiais, ante aos 

princípios da instrumentalidade e efetividade do processo. Portanto, caso 
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haja o descumprimento, poderá a parte executar diretamente o acordo 

homologado. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o Projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Chapada dos Guimarães, 25 de outubro de 2018. Leonísio Salles 

de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010203-68.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CIRIO AUGUSTO QUINTA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010203-68.2016.8.11.0024. REQUERENTE: CIRIO AUGUSTO QUINTA - ME 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Trata-se o caso de Embargos de 

Declaração opostos por CHAPADA MARMORARIA (CIRO AUGUSTO 

QUINTA - ME) em face de CLARO S/A, pugnando pela rediscussão da 

sentença proferida. Nos termos do artigo 49 da Lei 9.099/95, “os 

embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no 

prazo de 5 (cinco) dias, contados da ciência da decisão”. Conforme 

cerificado nos autos a sentença foi prolatada em 25/10/2016 e o trânsito 

em julgado da decisão certificado em 12/12/2016, conforme se segue: 

“Certifico em atenção aos Embargos de Declaração ID: 14784265 e ID: 

14784104 da parte PROMOVENTE, que foram protocolados 

intempestivamente uma vez que a sentença foi prolatada em 25/10/2016, 

tendo sido as partes devidamente intimadas, e o trânsito em julgado fora 

certificado em 12/12/2016. CHAPADA DOS GUIMARÃES, 23 de outubro de 

2018. LUCIANA MARQUES GOBBI. Gestor(a) Judiciário(a)”. Diante do 

exposto, opino pelo NÃO CONHECIMENTO dos embargos declaratórios por 

serem intempestivos. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. 

Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz 

de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 25 de outubro de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000826-27.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA MARIA DE JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON BARROS BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000826-27.2018.8.11.0024. REQUERENTE: BENEDITA MARIA DE JESUS 

DA SILVA REQUERIDO: EDSON BARROS BARBOSA Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório 

apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem 

resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. Devidamente 

intimada, a parte reclamante deixou de comparecer a audiência de 

conciliação. (ID 15455236) O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, 

sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante 

no pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 24 de outubro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000633-12.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LIZUINA OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (REQUERIDO)

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000633-12.2018.8.11.0024. REQUERENTE: LIZUINA OLIVEIRA SILVA 

REQUERIDO: SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA 

DOS GUIMARAES, BANCO PAN S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de ação proposta 

por Lizuina Oliveira Silva em face de Sistema Autônomo de Agua e Esgoto 

de Chapada dos Guimaraes. Analisando os autos, observa-se que as 

partes transigiram conforme minuta de acordo (ID 15467051) e ficou 

determinado que os pagamentos das parcelas serão depositados na conta 

informada pela parte autora. Portanto, para que surta seus legais e 

jurídicos efeitos, homologo por sentença o acordo supra, atribuindo-lhe 

força de título executivo, julgando extinto o processo com resolução de 

mérito na forma do art. 487, inciso III, b, do NCPC. Por fim, o pedido de 

suspensão do processo se mostra incompatível com o sistema dos 

Juizados Especiais, ante aos princípios da instrumentalidade e efetividade 

do processo. Desta forma, caso haja o descumprimento, poderá a parte 

executar diretamente o acordo homologado . Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 25 de 

outubro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000685-08.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO EDUARDO FIGUEIREDO COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000685-08.2018.8.11.0024. REQUERENTE: FRANCISCO EDUARDO 

FIGUEIREDO COELHO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório 
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apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem 

resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. Devidamente 

intimada, a parte reclamante deixou de comparecer a audiência de 

conciliação. (ID 15542634) O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, 

sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante 

no pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 24 de outubro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000848-85.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO NASCIMENTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000848-85.2018.8.11.0024. REQUERENTE: MARCELO NASCIMENTO DE 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 

38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a 

presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer a audiência de conciliação. (ID 15602096) O artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser 

extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, 

deixar de comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a 

audiência de instrução e julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, 

entende que o comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. 

Assim sendo, não tendo comparecido a audiência de conciliação e 

tampouco apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do 

presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando 

ainda que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força 

maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a 

parte Reclamante no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 25 de outubro de 

2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010162-38.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN DE SOUZA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010162-38.2015.8.11.0024. REQUERENTE: JHONATAN DE SOUZA 

COSTA REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Inexistindo questão preliminar, 

passo à análise do MÉRITO. Analisando os autos, verifico que o objeto da 

presente execução se encontra devidamente solucionado. O acordo 

realizado foi devidamente homologado (ID 12202082). Posteriormente, o 

executado comprovou o deposito do valor do acordo pelo ID 14593921, 

quitando a dívida objeto desta ação. Sobre o tema existem inúmeros 

julgados no Tribunal de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO 

BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – PARCELAS ADIMPLIDAS 

PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

(ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Havendo acordo entre as partes quanto à quitação de saldo devedor de 

contrato bancário, e sendo o devedor adimplente nos termos acordados, a 

extinção da execução é medida que se impõe. Segundo dispõe o art.924,II 

e III, do Código de Processo Civil, extingue-se a execução pela satisfação 

da obrigação ou quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a 

extinção total da dívida, dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

08/11/2017) ________________________________________ APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO 

DE LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA 

EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL - RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do 

Código de Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for 

satisfeita. (Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, 

Publicado no DJE 07/06/2017) No caso, restou demonstrado de forma 

inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que os valores se 

encontram devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é 

medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de 

mérito e por tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO do 

feito, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 25 de outubro de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010562-52.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DA SILVA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010562-52.2015.8.11.0024. REQUERENTE: THIAGO DA SILVA 
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FERNANDES REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Inexistindo questão preliminar, 

passo à análise do MÉRITO. Analisando os autos, verifico que o objeto da 

presente execução se encontra devidamente solucionado. O acordo 

realizado foi devidamente homologado (ID 10438901). Posteriormente, o 

executado comprovou o deposito do valor do acordo pelo ID 14576886, 

quitando a dívida objeto desta ação. Sobre o tema existem inúmeros 

julgados no Tribunal de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO 

BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – PARCELAS ADIMPLIDAS 

PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

(ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Havendo acordo entre as partes quanto à quitação de saldo devedor de 

contrato bancário, e sendo o devedor adimplente nos termos acordados, a 

extinção da execução é medida que se impõe. Segundo dispõe o art.924,II 

e III, do Código de Processo Civil, extingue-se a execução pela satisfação 

da obrigação ou quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a 

extinção total da dívida, dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

08/11/2017) ________________________________________ APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO 

DE LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA 

EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL - RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do 

Código de Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for 

satisfeita. (Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, 

Publicado no DJE 07/06/2017) No caso, restou demonstrado de forma 

inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que os valores se 

encontram devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é 

medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de 

mérito e por tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO do 

feito, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 25 de outubro de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010536-54.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IRENE DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010536-54.2015.8.11.0024. EXEQUENTE: MARIA IRENE DA CRUZ 

EXECUTADO: OI S.A Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento 

no art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de ação proposta por Maria Irene 

Cruz em face de OI S/A. Analisando os autos, observa-se que as partes 

transigiram (ID 14597366) e a quitação será realizada mediante depósito 

na conta informada pela autora. Portanto, para que surta seus legais e 

jurídicos efeitos, homologo por sentença o acordo supra, atribuindo-lhe 

força de título executivo, julgando extinto o processo com resolução de 

mérito na forma do art. 487, inciso III, “b”, do NCPC. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 25 de outubro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010312-82.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS OAB - MT0019561A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010312-82.2016.8.11.0024. REQUERENTE: MARIA MARTINS DA SILVA 

REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório com fundamento 

no art. 38 da Lei 9.099/1995. Inexistindo questão preliminar, passo à 

análise do MÉRITO. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente solucionado. O acordo realizado foi 

devidamente homologado (ID 11223311). Posteriormente, o executado 

comprovou o deposito do valor do acordo pelo ID 14612738, quitando a 

dívida objeto desta ação. Sobre o tema existem inúmeros julgados no 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – 

ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – PARCELAS ADIMPLIDAS PELO 

DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

(ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Havendo acordo entre as partes quanto à quitação de saldo devedor de 

contrato bancário, e sendo o devedor adimplente nos termos acordados, a 

extinção da execução é medida que se impõe. Segundo dispõe o art.924,II 

e III, do Código de Processo Civil, extingue-se a execução pela satisfação 

da obrigação ou quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a 

extinção total da dívida, dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

08/11/2017) ________________________________________ APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO 

DE LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA 

EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL - RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do 

Código de Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for 

satisfeita. (Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, 

Publicado no DJE 07/06/2017) No caso, restou demonstrado de forma 

inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que os valores se 

encontram devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é 

medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de 

mérito e por tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO do 

feito, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 25 de outubro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010169-30.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAR ROSA DUARTE (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010169-30.2015.8.11.0024. EXEQUENTE: JOSEMAR ROSA DUARTE 

EXECUTADO: OI S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório com fundamento 

no art. 38 da Lei 9.099/1995. Inexistindo questão preliminar, passo à 

análise do MÉRITO. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente solucionado. O acordo realizado foi 

devidamente homologado (ID 10437546). Posteriormente, o executado 

comprovou o deposito do valor do acordo pelo ID 14613060, quitando a 

dívida objeto desta ação. Sobre o tema existem inúmeros julgados no 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – 

ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – PARCELAS ADIMPLIDAS PELO 

DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

(ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Havendo acordo entre as partes quanto à quitação de saldo devedor de 

contrato bancário, e sendo o devedor adimplente nos termos acordados, a 

extinção da execução é medida que se impõe. Segundo dispõe o art.924,II 

e III, do Código de Processo Civil, extingue-se a execução pela satisfação 

da obrigação ou quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a 

extinção total da dívida, dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

08/11/2017) ________________________________________ APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO 

DE LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA 

EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL - RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do 

Código de Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for 

satisfeita. (Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, 

Publicado no DJE 07/06/2017) No caso, restou demonstrado de forma 

inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que os valores se 

encontram devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é 

medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de 

mérito e por tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO do 

feito, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 25 de outubro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000694-67.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ZELI CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000694-67.2018.8.11.0024. REQUERENTE: ZELI CORREA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a 

presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer a audiência de conciliação. (ID 15744146) O artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser 

extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, 

deixar de comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a 

audiência de instrução e julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, 

entende que o comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. 

Assim sendo, não tendo comparecido a audiência de conciliação e 

tampouco apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do 

presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando 

ainda que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força 

maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a 

parte Reclamante no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 25 de outubro de 

2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010770-07.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDIA RODRIGUES DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA OAB - MT10868/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010770-07.2013.8.11.0024. REQUERENTE: MARIA CLAUDIA RODRIGUES 

DE MATOS REQUERIDO: SERASA S/A. Vistos etc. Conforme inteligência 

do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO 

E DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que 

a presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante 

a contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer a audiência de conciliação. (ID 16015442) O artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser 

extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, 

deixar de comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a 

audiência de instrução e julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, 

entende que o comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. 

Assim sendo, não tendo comparecido a audiência de conciliação e 

tampouco apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do 

presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando 

ainda que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força 

maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a 

parte Reclamante no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 25 de outubro de 
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2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010764-97.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BRANDINA NASCIMENTO ALVARENGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA OAB - MT10868/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010764-97.2013.8.11.0024. REQUERENTE: BRANDINA NASCIMENTO 

ALVARENGA REQUERIDO: SERASA S/A. Vistos etc. Conforme inteligência 

do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO 

E DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que 

a presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante 

a contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer a audiência de conciliação. (ID 16015462) O artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser 

extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, 

deixar de comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a 

audiência de instrução e julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, 

entende que o comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. 

Assim sendo, não tendo comparecido a audiência de conciliação e 

tampouco apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do 

presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando 

ainda que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força 

maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a 

parte Reclamante no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 25 de outubro de 

2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000728-76.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CRISTINA GONCALVES KURCHINSKI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000728-76.2017.8.11.0024. REQUERENTE: ALESSANDRA CRISTINA 

GONCALVES KURCHINSKI REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, 

etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de prova em 

audiência. FUNDAMENTO E DECIDO As preliminares suscitadas pelo 

requerido se confundem com o mérito e assim serão apreciadas. Trata-se 

o caso de Ação de Indenização de Ressarcimento Financeiro, Danos 

Materiais do Plano Brasil Prev Junior PGBL que ALESSANDRA CRISTINA 

GONÇALVES KURCHINSKI promove em face de BANCO DO BRASIL S/A. 

Menciona a autora que no ano de 2004 recebeu correspondência do réu 

noticiando o lançamento de novos planos de investimentos, quais sejam, 

PGBL – Plano Gerador de Benefício Livre e o VGBL – Vida Gerador de 

Benefício Livre. Afirma que em 13/07/2007 adquiriu o investimento plano 

BRASIL PREV JUNIOR e aplicou R$ 4.900,00 tendo como beneficiária sua 

filha Caroline Gonçalves Kurchinski (matricula n. 0007485275). Argumenta 

que ao efetivar a portabilidade para outra instituição financeira que 

descobriu ter sido enganada pelo réu. Afirma que em todo o período 

contratado não recebeu qualquer comunicado do réu informando sobre o 

investimento, sendo que o primeiro extrato apenas lhe foi enviado no ano 

de 2017 constando como saldo o valor de R$ 11.170,61. Assim, alega que 

os juros e demais encargos incidentes no valor investido estão incorretos, 

são abusivos e que no momento da contratação não fora informada da 

incidência dos mesmos. Também discorda do plano que lhe foi oferecido 

como mais rentável, informando que o plano PVBL seria o mais apropriado 

para o seu perfil. Ao final pretende ser ressarcida pelas perdas 

econômicas que possa vir a sofrer. Em sede de contestação o réu refuta 

todos os argumentos pugnando pela improcedência do pedido. Pois bem. 

Sem razão a autora. Conquanto o instrumento contratual celebrado entre 

as partes encontra amparo nas normas do Código de Defesa do 

Consumidor, mesmo que reconhecida a relação de consumo entre as 

partes, a inversão do ônus da prova não resulta em determinar que a 

parte contrária produza prova que, em regra estaria a cargo da parte que 

a requereu, nos termos do art. 333, I, do antigo CPC. Logo, o ônus da 

prova incumbe a autora quanto ao fato constitutivo do seu direito e, ao 

réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito da autora. A autora alegou que realizou a aplicação do valor de R$ 

4.900,00 em fevereiro de 2007, tendo inclusive efetuado a transferência, 

por meio do sistema de portabilidade, dos valores aplicados para outro 

banco (id 10835688). Todavia, apresentou sua irresignação, com a 

propositura da presente ação em 2017. O lapso temporal de mais de DEZ 

anos entre a efetivação da aplicação e a propositura da ação pressupõe a 

anuência tácita da autora com a aplicação realizada, ainda que tenha 

havido certo desencontro de informações entre as partes. Ressalte-se 

que, se a autora não estivesse realmente de acordo com a aplicação no 

plano PGBL caberia a ela interpelar o réu de forma veemente tão logo 

assim verificou que a sua vontade não foi atendida pelo réu, e não após 

mais de DEZ anos da referida transação, a fim de que a situação fosse 

adequada conforme seu interesse. De se notar que de acordo com o 

artigo 111 do Código Civil: Art. 111. "O silêncio importa anuência, quando 

as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for necessária a 

declaração de vontade expressa". Frise-se que o lastro da boa-fé é 

imprescindível, tanto por parte de quem silencia, como por parte daquele 

que recebe o silêncio, tal qual no caso destes autos. É preciso levar em 

conta a convicção inspirada pela autora de que a ação negativa de seu 

silêncio pelo lapso de mais de dez anos foi no sentido de ter aceitado a 

aplicação tal como realizada. Por outro lado, a alegação de ter o réu 

omitido informação sobre o regime tributário da aplicação não tem o 

condão de impor qualquer responsabilidade indenizatória a ele. Ninguém 

pode alegar o desconhecimento de norma legal, sendo que para facilidade 

das pessoas há relevantes serviços de advocacia que permitem, quer 

pagos, quer por conta do Estado, a informação que se faça necessária a 

quem dela precisar. Com o maior respeito, não se consegue entender 

presente na espécie dos autos relação direta entre a atuação do réu nos 

negócios referidos e o prejuízo alegado pela autora. Não há elementos que 

amparem a alegação de ter sido a aplicação pela autora no PGBL como 

decorrente de atuação abusiva por parte do réu. A responsabilidade dos 

bancos é objetiva, sem dúvida alguma, mas necessita que o fato seja de 

tal modo que indique a relação de causa e efeito entre o negócio e o 

resultado provocado. A evolução mais vantajosa dos investimentos não 

pode ser fator de responsabilidade do réu. Seria até razoável entender 

pela razão da autora, mas desde que sua providência fosse logo que 

adquiriu o plano ou ainda no ano seguinte, já que a autora informa em sua 

inicial que após um ano retornou a agência para tentar a troca da 

beneficiária. O tempo decorrido não permite chegar à mesma conclusão, 

ou melhor, o tempo decorrido leva à conclusão diversa, de ter a autora 

concordado com a aplicação e esperado para auferir o seu rendimento. 

Outrossim, a autora aplicou em 2007 o valor de R$ 4.900,00 e no ano de 

2017 o rendimento já perfazia a importância de R$ 11.170,61, isto é, por se 

tratar de plano a longo prazo, a rentabilidade está de acordo com o 

contratado não havendo qualquer ilegalidade a ser declarada. 

DISPOSITIVO Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. Diante dos documentos apresentados, 

a autora não pode ser considerada hipossuficiente, razão pela qual opino 

pelo indeferimento do pedido de justiça gratuita. Sem custas e honorários, 
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conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Chapada dos Guimarães, 25 de outubro de 2018. Leonísio Salles 

de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010617-03.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARA CRISTINA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIA MARIA NEVES CANDIDA PAIXAO OAB - MT18854/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANNE NATHAINE TUNES DE OLIVEIRA TREMURA OAB - MT0013645A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010617-03.2015.8.11.0024. EXEQUENTE: MARA CRISTINA DA SILVA 

EXECUTADO: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA Vistos etc. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

FUNDAMENTO.DECIDO. A execução se encontra satisfeita, a extinção é 

medida de rigor. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente solucionado. A reclamada realizou 

pagamento voluntário (id 15544039) e a parte reclamada concordou com o 

pagamento, requerendo o levantamento da importância (id n ° 15562558). 

Considerando que a causídica tem procuração com poderes para levantar 

alvará (id 15562576), é medida de rigor determinar a sua expedição para 

finalização da demanda. No caso, restou demonstrado de forma 

inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que os valores se 

encontram devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é 

medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de 

mérito e por tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da 

presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. DETERMINO a expedição do 

Alvará Judicial Eletrônico a promovente pelos danos fornecidos no id 

15562558. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 26 de outubro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000404-52.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA BENIGNA LOPES ELOY AMORIM PAIXAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000404-52.2018.8.11.0024. EXEQUENTE: PAULA BENIGNA LOPES ELOY 

AMORIM PAIXAO EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

FUNDAMENTO.DECIDO. A execução se encontra satisfeita, a extinção é 

medida de rigor. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente solucionado. A reclamada realizou 

pagamento voluntário (id 15441492) e a parte reclamante concordou com 

o depósito, requerendo o levantamento da importância (id n ° 15500755). 

Considerando que o causídico tem procuração com poderes para receber 

e dar quitação, além de levantar alvará (id 13535467), é medida de rigor 

determinar a expedição do alvará judicial eletrônico para finalização da 

demanda. No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de mérito e por 

tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos 

do Código de Processo Civil. DETERMINO a expedição do Alvará Judicial 

Eletrônico ao promovente pelos dados fornecidos no id 15500755. Sem 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 26 de 

outubro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000356-30.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH DE FREITAS CARNAUBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000356-30.2017.8.11.0024. REQUERENTE: RUTH DE FREITAS 

CARNAUBA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. FUNDAMENTO.DECIDO. A execução se encontra satisfeita, a 

extinção é medida de rigor. Analisando os autos, verifico que o objeto da 

presente execução se encontra devidamente solucionado. A reclamada 

realizou pagamento voluntário da condenação (id 13607944) e a parte 

reclamante concordou com o depósito, requerendo o levantamento da 

importância (id n ° 15346962). Considerando que o causídico tem 

procuração com poderes para receber e dar quitação, além de levantar 

alvará (id 6817218), é medida de rigor determinar a expedição do alvará 

judicial eletrônico para finalização da demanda. No caso, restou 

demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando 

que os valores se encontram devidamente quitados, razão pela qual, a 

extinção do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

com a resolução de mérito e por tudo mais que dos autos constam, opino 

pela EXTINÇÃO da presente execução de sentença, com fundamento no 

art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. DETERMINO a 

expedição do Alvará Judicial Eletrônico a promovente pelos dados 

fornecidos no id 15346962. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do 

artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 26 de outubro de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000333-50.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:
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ELIELSON PAULINO DE LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000333-50.2018.8.11.0024. REQUERENTE: ELIELSON PAULINO DE LARA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO.DECIDO. A 

execução se encontra satisfeita, a extinção é medida de rigor. Analisando 

os autos, verifico que o objeto da presente execução se encontra 

devidamente solucionado. O reclamado realizou pagamento voluntário da 

condenação (id 14986364) e a parte reclamante concordou com o 

depósito, requerendo o levantamento da importância (id n ° 15765928). 

Considerando que o causídico tem procuração com poderes para receber 

e dar quitação, além de levantar alvará (id 13300281), é medida de rigor 

determinar a expedição do alvará judicial eletrônico para finalização da 

demanda. No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de mérito e por 

tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos 

do Código de Processo Civil. DETERMINO a expedição do Alvará Judicial 

Eletrônico ao promovente pelos dados fornecidos no id 15765928. Sem 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 26 de 

outubro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000458-18.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA TEODORA DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000458-18.2018.8.11.0024. REQUERENTE: ANTONIA TEODORA DE 

MIRANDA REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos etc. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de ação 

proposta por Antônia Teodora de Miranda em face de OMNI Financeira 

S/A. A parte ré através da petição anexada no id 15191974 requer a 

declaração de nulidade de sentença ante a ausência de intimação mesmo 

com o patrono devidamente habilitado nos autos e ainda requer a 

homologação do acordo firmado, pugnando pela extinção do processo 

com julgamento do mérito. Pois bem. O artigo 13, §1º da lei 9.099/95 é claro 

ao afirmar que “Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha 

havido prejuízo”. Se houve o acordo, a nulidade da intimação da sentença 

resta prejudicada, haja vista que o ato de composição amigável demonstra 

que a falta de intimação não causou qualquer prejuízo a parte ré. Quanto 

ao acordo propriamente dito, é plenamente possível sua homologação, 

mesmo após o trânsito em julgado da sentença, ante ao que dispõe o 

artigo 139, incisos II e V, do CPC e ainda o artigo 840 do Código Civil. Neste 

sentido é o TJMT: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE 

CLÁUSULAS CONTRATUAIS - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ACORDO FIRMADO PELAS PARTES 

APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA - HOMOLOGAÇÃO DE 

ACORDO PELO JUÍZO - POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. O art. 840 

do Código Civil autoriza a celebração de acordo entre as partes, mesmo 

após o trânsito em julgado da sentença, cabendo ao Juiz a análise e 

homologação do referido ajuste, sem que isso implique em afronta ao 

disposto no art. 494 do novel Código de Processo Civil. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 06/06/2017, Publicado no DJE 06/06/2017) Desta forma, 

estando a transação regularmente formalizada (id 15191356) e o 

pagamento já concretizado (id 15191370), sua homologação é medida que 

se impõe. Portanto, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, 

homologo por sentença o acordo supra, bem como a desistência do prazo 

recursal e, consequentemente, extingo o processo com resolução de 

mérito na forma do art. 487, III, “b” do CPC. Após, ao arquivo com as 

baixas e anotações de estilo. Projeto de sentença sujeito à homologação 

do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 26 de outubro de 

2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de DireitoParte superior do 

formulário

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-39.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000185-39.2018.8.11.0024. REQUERENTE: EMERSON DE SOUZA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO.DECIDO. A 

execução se encontra satisfeita, a extinção é medida de rigor. Analisando 

os autos, verifico que o objeto da presente execução se encontra 

devidamente solucionado. A reclamada realizou o pagamento da 

condenação (id 14938469) e a parte reclamante concordou com o 

depósito, requerendo o levantamento da importância (id n ° 15853696). 

Considerando que o causídico tem procuração com poderes para receber 

e dar quitação, além de levantar alvará (id 12887861), é medida de rigor 

determinar a expedição do alvará judicial eletrônico para finalização da 

demanda. No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de mérito e por 

tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos 

do Código de Processo Civil. DETERMINO a expedição do Alvará Judicial 

Eletrônico a promovente pelos dados fornecidos no id 15853696. Sem 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 26 de 

outubro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000287-61.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:
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GESSICA ANTONIA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000287-61.2018.8.11.0024. REQUERENTE: GESSICA ANTONIA DA CRUZ 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de 

exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. O Juízo ao receber o presente 

feito para a prolação de sentença converteu o julgamento em diligência, 

determinando que a parte autora juntasse o demonstrativo de negativação 

emitido pelo órgão em que consta a restrição, bem como juntasse o 

comprovante de endereço em seu nome sob pena de extinção processual 

(ID 14354940). No entanto, a mesma quedou-se inerte, NÃO atendendo ao 

chamado judicial. Dispõe o Código de Processo Civil, no art. 485, inc. III: 

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - por não promover os 

atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias; Nesse sentido: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA Recurso Inominado nº 

0026762-48.2015.811.0001 Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de 

Cuiabá/MT Recorrente: Rosiane Costa de Araújo Recorrida: Net Serviços 

de Comunicação S.A EMENTA: RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. PRÉVIA INTIMAÇÃO 

DA PARTE PARA PROMOVER OS ATOS QUE LHE COMPETIAM. RECURSO 

NÃO PROVIDO. Aplica-se o disposto no art. 485, III do CPC/2015, que 

prevê a extinção do feito sem resolução do mérito em razão do abandono 

da causa, quando a parte, apesar de intimada para promover a diligência 

que lhe incumbia, permanece silente por mais de 30 (trinta) dias. In casu, a 

parte recorrente foi intimada para proceder à emenda da inicial em 

9.12.2015, mas não se manifestou nos autos até a prolação da sentença, 

ocorrida em 13.4.2016. Sentença mantida pelos seus próprios 

fundamentos. (...) (Procedimento do Juizado Especial Cível 

267624820158110001/2016, , Turma Recursal Única, Julgado em 

04/10/2016, Publicado no DJE 04/10/2016) Importante ainda registrar que é 

desnecessária a intimação pessoal da parte para responder ao chamado 

judicial conforme o disposto no art. 51, §1º da lei 9.099/95, abaixo 

transcrito: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: (...) §1º A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, 

de prévia intimação pessoal das partes.” Desta forma, não há motivos 

para que este processo continue tramitando, notadamente quando aquele 

que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu desatento ao 

chamado judicial. DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no artigo 485, III do 

Novo Código de Processo Civil, opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem 

resolução do mérito em razão da falta de observância ao chamado judicial. 

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 26 de outubro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000440-65.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLOTILDE EVA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000440-65.2016.8.11.0024. EXEQUENTE: CLARO S.A. EXECUTADO: 

CLOTILDE EVA DA SILVA Vistos etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO.DECIDO. A 

execução se encontra satisfeita, a extinção é medida de rigor. Analisando 

os autos, verifico que o objeto da presente execução se encontra 

devidamente solucionado. A importância de R$ 1.095,22 foi bloqueada (id 

12235161), bem como houve o pedido de levantamento da importância e 

extinção da execução pelo credor (ID n ° 14596386). Sobre o tema 

existem inúmeros julgados no Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL 

(CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – 

PARCELAS ADIMPLIDAS PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – 

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo acordo entre as partes quanto à 

quitação de saldo devedor de contrato bancário, e sendo o devedor 

adimplente nos termos acordados, a extinção da execução é medida que 

se impõe. Segundo dispõe o art.924,II e III, do Código de Processo Civil, 

extingue-se a execução pela satisfação da obrigação ou quando o 

executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, 

dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017) 

________________________________________ APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE 

LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do Código de 

Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. 

(Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 

07/06/2017) Considerando que o causídico tem procuração com poderes 

de receber e dar quitação, é medida de rigor determinar a expedição do 

alvará judicial eletrônico para finalização da demanda. No caso, restou 

demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando 

que os valores se encontram devidamente quitados, razão pela qual, a 

extinção do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

com a resolução de mérito e por tudo mais que dos autos constam, opino 

pela EXTINÇÃO da presente execução de sentença, com fundamento no 

art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. DETERMINO a 

expedição do Alvará Judicial Eletrônico ao promovente pelos dados 

constantes no id 14596386. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do 

artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 24 de outubro de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Comarca de Colíder

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 24/2018-CA - Considerando o Edital nº 14/2012/GSCP de 

16.06.2012, do Egrégio Tribunal de Justiça, disponibilizado no Diário da 

Justiça Eletrônico nº 8813, em 17.05.2012 e c.c. Edital nº 11/2018-CA 

deste Juízo, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico nº 10307, em 

01/08/2018, concernente a abertura de Processo Seletivo para Estágio 

Curricular Remunerado nível médio e superior (Direito) para o Fórum da 

Comarca de Colíder, pelo presente edital torno público o GABARITO 

DEFINITIVO da prova realizada no dia 14/10/2018, após a análise dos 

recursos interpostos:

* O Edital n° 24/2018-CA completo ,encontra-se no Caderno de Anexos do 
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Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 112235 Nr: 1844-48.2018.811.0009

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: JUÍZO DE DIREITO E DIRETOR DO FÓRUM DE 

COLÍDER/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deve-se, salientar, ainda, que embora pronomes de tratamento não 

reclamem o uso do acento grave, a palavra senhora é tida pela Língua 

Portuguesa como exceção da regra, motivo pelo qual dou provimento ao 

recurso interposto para DECLARAR NULA a questão de nº 8 da prova de 

nível superior.QUESTÕES Nº 33, 35 e 40:Aduz a candidata recorrente que 

as questões de nº 33, 35 e 40 versaram sobre as matérias de Direito de 

Família, Recursos e Estatuto da Criança e do Adolescente, as quais não 

foram relacionadas no conteúdo programático constante do Edital nº 

14/2012-GSCP, que rege o presente processo seletivo.Analisando-se 

detidamente as questões recorridas e as comparando com o Edital 

supracitado, verifica-se que a razão está com a recorrente, novamente, 

visto que o Anexo II do mencionado edital, o qual dispõe sobre o Conteúdo 

Programático do certame, não dispõe, em nenhum de seus grandes 

grupos, a possibilidade de cobrança de conhecimento sobre Direito de 

Família, Recursos em Processo Civil ou sobre Adoção. Gizadas tais 

razões, entendo que, assim como a Questão de nº 8, as questões de n° 

33, 35 e 40, devem ser DECLARADAS NULAS, tendo em vista cobrarem 

sobre matérias que não constam do conteúdo programático do Anexo II do 

Edital nº 14/2012-GSCP.EXPEÇA-SE o edital referente ao gabarito 

definitivo, constando anuladas as questões de nº 08, 33, 35 e 40.Após, 

venham-me conclusos para correção das provas.ÀS PROVIDÊNCIAS.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001605-27.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELE BIRCHES CANO SIBILIN (EXECUTADO)

CARLOS BIRCHES SEBRIAN (EXECUTADO)

INVEST INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1001605-27.2018.8.11.0009. Vistos. CITE(M)-SE a(s) parte(s) 

executada(s) para pagar(em) a dívida, custas e despesas processuais, 

além de honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% (dez por 

cento), no prazo de 03 (três) dias, a contar da citação. Caso a(s) parte(s) 

executada(s) possua(m) cadastro na forma do art. 246, § 1º e art. 1.051, 

do NCPC, a citação deverá ser feita de maneira preferencialmente 

eletrônica. Do mandado ou carta de citação deverá constar, também, a 

ordem de penhora e avaliação a ser cumprida pelo Oficial de Justiça tão 

logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do(a)(s) executado(a)(s). Não encontrado a(s) 

parte(s) executada(s), havendo bens de sua titularidade, o Oficial de 

Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem para garantir 

a execução, seguindo o processo na forma do art. 830 do NCPC. As 

citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias 

forenses, feriados ou dias úteis mesmo antes das 06 (seis) e depois das 

20 (vinte) horas, observado o disposto no art. 5º, XI, da CRFB/88. A(s) 

parte(s) executada(s) deverá(ão) ter ciência de que, consoante o art. 

827, § 1º, do NCPC, em caso de pagamento integral no prazo declinado, os 

honorários advocatícios serão reduzidos pela metade. Registre-se, 

também, a possibilidade de oferecimento de embargos à execução, 

distribuídos por dependência e instruídos com cópias das peças 

processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma 

do art. 231 do NCPC (art. 915 do NCPC). Alternativamente, no lugar dos 

embargos, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do valor total 

executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 

01% (um por cento) ao mês (art. 916, “caput”, do NCPC). Fica(m) a(s) 

parte(s) executada(s) advertida(s) de que a rejeição dos embargos ou o 

inadimplemento das parcelas poderá acarretar na elevação dos 

honorários advocatícios, multa em favor da parte contrária, além de outras 

penalidades previstas em lei (§ 5º, do art. 916, do NCPC). A(s) parte(s) 

exequente(s), por sua vez, deverá(ão) ter ciência de que, não localizado 

o(a)(s) executado(a)(s), deverá(ão), na primeira oportunidade, requerer 

as medidas necessárias para a viabilização da citação, sob pena de não 

se aplicar o disposto no art. 240, § 1º, do NCPC. Tratando-se de pessoa 

jurídica, deverá, desde logo, providenciar a juntada de certidão de breve 

relato obtida junto à Junta Comercial ou semelhante, diligenciando, ainda, 

perante os cadastros processuais do juízo onde a empresa tem sede ou 

filial. Por fim, registre-se que a(s) parte(s) exequente(s) poderá(ão) 

requerer diretamente à Secretaria a expedição de certidão, nos termos do 

art. 828, que servirá também aos fins previstos no art. 782, § 3º, todos do 

NCPC. Expedida a certidão, caberá a(s) parte(s) exequente(s) 

providenciar as averbações e comunicações necessárias, comprovando 

posteriormente nos autos no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

nulidade, sem prejuízo de eventual responsabilização. Deverá, outrossim, 

o Sr. Oficial de Justiça, na determinação do art. 154, VI, do NCPC, indagar 

a parte executada se existe proposta de acordo. Autorizo diligências em 

conformidade com o art. 212, § 2º, do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 22 de outubro de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 16124 Nr: 337-14.2002.811.0009

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL KUSS RIBAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOMA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DO 

SANTOS - OAB:OAB-PR 22.629

 Vistos.

Ante o teor da certidão de trânsito em julgado à fl. 82, proceda-se com o 

respectivo arquivamento, com as baixas e anotações de estilo, 

observando-se em tudo a novel CNGC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 31672 Nr: 2436-83.2004.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORIEDISON LIMA DE CARVALHO FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURISTAN DE LORENZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES FERREIRA DA ROCHA 

JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, FABIO PRANDINE MOLEIRO - OAB:34019, 

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - OAB:9671, Mirela Vaz de Lima 

Rocha - OAB:9559-A, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT, NEUMA TEREZINHA 

PORPORATTI CIELO - OAB:MT-3598-B

 Vistos.

Ante o teor da certidão à fl. 288, bem como o oferecimento de contestação 

nos autos, intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

se manifestar e requerer o que entender de direito, nos termos do art. 485, 

§ 6º, do Novo Código de Processo Civil, ciente de que seu silêncio valerá 

como concordância tácita.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 85722 Nr: 3122-60.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINEZ COSME SALES, ALDEVINO RIBEIRO SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ALEXANDRE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO MACIEL - 

OAB:5.983/MT, WILSON ROBERTO MACIEL - OAB:5983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON ROBERTO MACIEL - 

OAB:5.983/MT

 Vistos.

Ante o teor da certidão de trânsito em julgado à fl. 58, proceda-se com o 

respectivo arquivamento, com as baixas e anotações de estilo, 

observando-se em tudo a novel CNGC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 44962 Nr: 1837-42.2007.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ DA SILVA VALERIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:MT 10661, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:50.879 -SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 Vistos.

Ante o teor da certidão retro, bem como o oferecimento de contestação 

nos autos, intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

se manifestar e requerer o que entender de direito, nos termos do art. 485, 

§ 6º, do Novo Código de Processo Civil, ciente de que seu silêncio valerá 

como concordância tácita.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 16811 Nr: 473-11.2002.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL KUSS RIBAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOMA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DO 

SANTOS - OAB:OAB-PR 22.629

 Vistos.

Ante o teor da certidão de trânsito em julgado à fl. 87, proceda-se com o 

respectivo arquivamento, com as baixas e anotações de estilo, 

observando-se em tudo a novel CNGC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36785 Nr: 3421-18.2005.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS TAPAYUNA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO E INDÚSTRIA DE SERRAS ZANON 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Consoante certidão retro, a parte autora foi intimada pessoalmente para 

dar prosseguimento ao feito e quedou-se inerte.

 Ante o exposto, diante da desídia da autora, JULGO EXTINTO o presente 

feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do NCPC.

Condeno a parte autora em custas e despesas processuais, salvo se 

imune a tais tributos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e, caso 

beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos 

do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, 

do NCPC.

Mas deixo de condená-la em honorários advocatícios, eis que o requerido 

devidamente intimado não apresentou qualquer defesa nos presentes 

autos.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/PJE/TJMT.

Publique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47325 Nr: 1128-70.2008.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DIONISIO FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 9.982/B, JOSE ROBERTO ALVIM - OAB:MT-3285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o pleito de cumprimento de sentença versa 

especificamente sobre a execução dos honorários sucumbênciais 

postulados pelo próprio causídico, atuante nesta Comarca de Colíder, 

remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor para o cálculo das custas e 

taxas judiciais pendentes nesta fase processual.

Após juntado o demonstrativo do débito, intime-se o nobre causídico para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento das custas e 

despesas processuais, bem como requerer o que entender de direito, sob 

pena de arquivamento do feito.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 53224 Nr: 663-90.2010.811.0009

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA CARMONA COGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIR ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Tietz - OAB:MT 

9.082, CLAUDIO LEME ANTONIO - OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de embargos de declaração ou do pedido de reconsideração 

opostos contra a decisão emanada deste Juízo em que se determina a 

comprovação da hipossuficiência para a ratificação da gratuidade da 

justiça outrora concedida.

Não conheço dos embargos de declaração ou do pedido de 

reconsideração, pois que intempestivos, conforme certidão retro.

Intime-se.

Cumpra-se a decisão anterior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 56950 Nr: 1237-79.2011.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOZELITA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da certidão retro, bem como o oferecimento de contestação 

nos autos, intime-se pessoalmente a parte requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar e requerer o que entender de direito, nos 

termos do art. 485, § 6º, do Novo Código de Processo Civil, ciente de que 

seu silêncio valerá como concordância tácita.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55966 Nr: 379-48.2011.811.0009

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:MT 10661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da certidão de trânsito em julgado à fl. 32-v°, proceda-se com 

o respectivo arquivamento, com as baixas e anotações de estilo, 

observando-se em tudo a novel CNGC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 80876 Nr: 1913-90.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEUDIR PICCOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROZE MIRIAN SALDANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz André Bezerra 

Marques de Sá - OAB:8376-B/MT

 Vistos.

 Trata-se de embargos de declaração ou do pedido de reconsideração 

opostos contra a decisão emanada deste Juízo em que se determina a 

comprovação da hipossuficiência para a ratificação da gratuidade da 

justiça outrora concedida.

Não conheço dos embargos de declaração ou do pedido de 

reconsideração, pois que intempestivos, conforme certidão retro.

Intime-se.

Cumpra-se a decisão anterior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55077 Nr: 2516-37.2010.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORIVAL COGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIR ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Tietz - OAB:MT 

9.082, CLAUDIO LEME ANTONIO - OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, ALFREDO DE OLIVEIRA JUNIOR - 

OAB:191617/SP

 Vistos.

 Trata-se de embargos de declaração ou do pedido de reconsideração 

opostos contra a decisão emanada deste Juízo em que se determina a 

comprovação da hipossuficiência para a ratificação da gratuidade da 

justiça outrora concedida.

Não conheço dos embargos de declaração ou do pedido de 

reconsideração, pois que intempestivos, conforme certidão retro.

Intime-se.

Cumpra-se a decisão anterior.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53118 Nr: 555-61.2010.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. ALVES FILHO PEÇAS - ME, ALMIRO ALVES 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE CASADEI - 

OAB:6989/MT

 INTIMAÇÃO DJE

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

659,56 (Seiscentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e seis 

centavos), a que foi condenado. Este valor deverá ser lançado na guia 

única de forma separada, sendo R$ 413,40, para recolhimento de guia de 

Custas e R$ 246,16, para fins da guia de Taxa Judiciária. Fica cientificado 

de que poderá acessar o site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF ou CNPJ do pagante. Clicar no item CUSTAS e incluir o valor e clicar 

no item TAXA e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no protocolo geral do Fórum da Comarca de Colíder aos cuidados da CAA 

– Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas as 

providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos 

Provimentos nº 40/2014-CGJ e 14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55152 Nr: 2590-91.2010.811.0009

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NEIVA DE OLIVEIRA, DIVINO SCUTERI, ANTONIO 

FRANCISCO DOS SANTOS, PAULO CEZAR VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIA CARMONA COGO, ALMIR ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 Vistos.

DEFIRO o pleito da embargante à fl. 115, em razão das várias tentativas de 

localização do embargado que restaram infrutíferas (fls. 71, 99, 105, 

109-verso e 114).

CITE-SE o embargado, ALMIR ROCHA, por edital com prazo de 20 (vinte) 

dias, fluindo o prazo da data da única publicação (art. 257, inciso III, do 

NCPC). No edital deverá constar a advertência de que será nomeado 

curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do NCPC). Fixe-se 

o edital no átrio do Foro e dê-se publicidade no Diário de Justiça Eletrônico 

(art. 257, inciso II, do NCPC). Deixa-se de se fixar os demais requisitos 

elencados no art. 257 do NCPC, especialmente o de publicação no sítio do 

respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de 

Justiça, por ausência de criação de tais ferramentas e regulamentação 

respectiva.

Após, decorrido o prazo editalício, em não havendo manifestação, 

venham-me os autos conclusos para a nomeação de curador especial.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55604 Nr: 158-65.2011.811.0009

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA DE JESUS SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GUILHERME DE PAULO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DJE

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte INVENTARIANTE (Autora) para que efetue, 

no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 551,16 (Quinhentos e cinquenta e um reais e dezesseis 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença, bem como 

a(s) diligência(s) do Oficial de Justiça no valor de R$ 23,75 (Vinte e três 

reais e setenta e cinco centavos). Este valor deverá ser lançado na guia 

única de forma separada, sendo R$ 413,40, para recolhimento de guia de 

custas e R$ 137,76, para fins da guia de taxa judiciária. Fica cientificado 

de que poderá acessar o site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF ou CNPJ do pagante. Clicar no item CUSTAS e incluir o valor e clicar 

no item TAXA e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto 

único. Para o pagamento da Diligência do Oficial de Justiça, acessar o site 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – DILIGÊNCIA”, clicar no 

item 01 (Emissão de Guia de Diligência), preencher os campos, o sistema 

vai gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar as guias pagas no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Colíder aos cuidados da CAA – Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas as 

providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos 

Provimentos nº 40/2014-CGJ e 14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50045 Nr: 772-41.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO, 

CELSO PAULO BANAZESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA SANTA IGNEZ 3C LTDA, LUIZ 

CEZAR MARTINS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA ROMANO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 17.593-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 INTIMAÇÃO DJE

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

551,16 (Quinhentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença, bem como a(s) diligência(s) do 

Oficial de Justiça no valor de R$ 71,25 (Setenta e um reais e vinte e cinco 

centavos). Este valor deverá ser lançado na guia única de forma 

separada, sendo R$ 413,40, para recolhimento de guia de custas e R$ 

137,76, para fins da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF ou CNPJ 

do pagante. Clicar no item CUSTAS e incluir o valor e clicar no item TAXA e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Para o 

pagamento da Diligência do Oficial de Justiça, acessar o site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – DILIGÊNCIA”, clicar no item 01 (Emissão de 

Guia de Diligência), preencher os campos, o sistema vai gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar as guias 

pagas no protocolo geral do Fórum da Comarca de Colíder aos cuidados 

da CAA – Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas as 

providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos 

Provimentos nº 40/2014-CGJ e 14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 84593 Nr: 1994-05.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MAXIMO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para 

querendo, e, no prazo legal, ofereça impugnação a contestação de fls. 

100/105.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 98614 Nr: 1201-61.2016.811.0009

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMDOS, NMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA DINARTE SOARES - 

OAB: MT - 11.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que 

passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o feito com análise 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC.Custas, 

despesas e honorários advocatícios na forma ajustada pelas partes ou, 

não havendo estipulação sobre isso, devem ser igualmente partilhadas, 

nos termos do § 2º, do art. 90, do NCPC, salvo se beneficiárias da justiça 

gratuita, caso em que os valores decorrentes ficarão sob condição 

suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos do trânsito 

em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, do 

NCPC.Nos termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação das 

partes.Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com 

a própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT.Publique-se. Arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 108796 Nr: 3704-21.2017.811.0009

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO CLARO COMÉRCIO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A alegada hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. 

Malgrado a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência 

seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
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natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original).

 Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópias do 

extrato de movimentação de conta bancária da pessoa jurídica nos últimos 

03 (três) meses, balanço contábil atualizado indicando o ativo e passivo, 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPJ) ou demonstração de 

bens penhorados em processo de execução, a fim de se aferir eventual 

hipossuficiência, o que impede, por ora, a análise do pedido de 

recolhimento das custas e despesas processuais ao final do processo.

Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará 

pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD, CAGED e CEI, 

inclusive com acesso aos dados da Receita Federal.

Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento das 

custas processuais no prazo acima assinalado.

 Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC).

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 99568 Nr: 1870-17.2016.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIO CLARO COMÉRCIO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA - ME, OSCAR NUNES DA SILVA, IVONI 

APARECIDA GODOY DA SILVA, AMARILDO APARECIDO DA LUZ, 

Evandro Luna Falqueto, TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO, 

EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:357020, DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE 

SOUZA - OAB:14690/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 Ante o exposto DEFIRO A PENHORA DOS IMÓVEIS indicados pela parte 

exequente às fls. 107 e verso, nos termos do art. 831 e art. 835, inciso V, 

e § 1º, do NCPC, expedindo-se os respectivos mandados de penhora, 

avaliação e depósito, depois de depositadas as custas de diligência pela 

parte exequente no prazo de 05 (cinco) dias.Cumprida tal determinação, 

se infrutífera, intime-se a parte exequente para que requeira o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Se positiva, ainda que 

parcialmente, intime-se a parte executada da realização da penhora, 

fazendo constar no mandado que no prazo legal poderá apresentar 

embargos (art. 915 do NCPC). Apresentados os embargos, certifique-se, 

intimando-se o exequente para se manifestar em igual prazo (art. 920 do 

NCPC). Não havendo embargos, igualmente, certifique-se.Advirta-se à 

parte exequente que, cumprido o mandado de penhora, avaliação e 

depósito, cabe a ela a inserção de tal informação no registro competente, 

independentemente de mandado judicial, na dicção do art. 844 do 

NCPC.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57138 Nr: 1425-72.2011.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCEDES SOUZA AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT, SÉRGIO DE JESUS DA SILVA - OAB:10.699-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

 COMARCA DE COLÍDER - MT

 JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

 AUTOS N.º 1425-72.2011.811.0009 cód. 57138

ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MERCEDES SOUZA AGUIAR

PARTE RÉQUERIDA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Mercedes Souza Aguiar, Cpf: 

31421563134, Rg: 060.961 SSP MS Filiação: Coraldino Severo e de 

Ermelinda Severo dos Santos, data de nascimento: 22/12/1938, 

brasileiro(a), natural de Chapecó-SC, viuvo(a), lavradora, Endereço: Rua 

Goías N. 122, Bairro: Centro, Cidade: Colíder-MT. Atualmente em lugar 

incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) AUTOR(A) acima qualificado(a), de que 

fora expedido por este Juízo da Primeira Vara, ALVARÁ ELETRÔNICO N.º 

372760-2/2017, no valor de R$ 31.307,53(trinta e um mil e trezentos e sete 

reais e cinquenta e três centavos), cuja transferência ocorreu em 

12/12/2017 na conta bancária informada nos autos, tendo como titular 

seu(ua) advogado(a) constituído(a), conforme sentença de fls. 146/146vº, 

abaixo transcrita.

SENTENÇA: Vistos etc. Cumprimento de sentença contra a Fazenda 

Pública em que a exequente pleiteou a expedição de alvará judicial para 

levantamento de valores advindos de RPV e/ou Precatório, a culminar com 

a extinção da execução pelo pagamento. É o singelo relatório. Decido. 

Quitada a obrigação, impositiva a extinção do processo, pois exaurido o 

seu mérito, pelo pagamento na forma dos arts. 534 e 535, do Código de 

Processo Civil. Isto posto, nos termos dos arts. 924, incisos II e 925, do 

Código de Processo Civil, julgo extinta a execução. Sem custas e 

despesas processuais, sendo o INSS isento de tais encargos, conforme já 

sedimentado na sentença. Sem honorários advocatícios, a teor do art. 85, 

§ 7.º, do CPC. Por fim, DEFIRO o pedido de p. 144/145, a determinar seja 

expedido alvará para levantamento e/ou transferência dos valores 

depositados na conta depósitos judiciais em favor da parte exequente, na 

conta por ela indicada. Dados declinados à p. 145. Notifique-se 

pessoalmente a parte beneficiária acerca do pagamento na conta de sua 

patrona. Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for 

requerido em 15 dias. P. R. I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Flávia L. V. de 

Aquino Monguini, digitei.

Colíder - MT, 2 de agosto de 2018.

Eriton Andrade da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26042 Nr: 2404-15.2003.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTEBRITA IND. & COM. DE BRITA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gervasio Fernandes Cunha 

Filho - OAB:MT/7005-A, LUCIANO PORTEL MARTINS - OAB:7497/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NORTEBRITA IND. & COM. DE BRITA 

LTDA, CNPJ: 05315913000110. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte embargada, acima qualificada, para 

querendo no prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se sobre os embargos 

interposto às fls. 97/100, nos termos do art. 1.023, § 2º do NCPC.

Despacho/Decisão: Vistos.Diante da possibilidade de modificação do 

decisório, intime-se a parte embargada para se manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2º, do NCPC.Sobrevindo a 

manifestação ou decorrido o prazo sem ela, certifique-se e venham-me os 

autos conclusos para decisão.Cumpra-se

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Flavia Liziana Vacario 
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Aquino, digitei.

Colíder, 06 de agosto de 2018

Eriton Andrade da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2638 Nr: 113-52.1997.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOMALAR MADEIRAS LTDA, PAULO GLENIO 

SIQUEIRA, JOÃO MOACIR DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA SILVIA DE SOUZA - 

OAB:3516/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOMALAR MADEIRAS LTDA, CNPJ: 

24675811000150, atualmente em local incerto e não sabido PAULO 

GLENIO SIQUEIRA e atualmente em local incerto e não sabido JOÃO 

MOACIR DE LARA. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGADA, acima qualificada, todos 

em lugar incerto e não sabido, para querendo no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestar-se sobre os embargos interposto às fls. 38, nos termos do art. 

1.023, § 2º , do Novo Código de Processo Civil, conforme decisão abaixo 

transcrita.

Despacho/Decisão: Vistos.Diante da possibilidade de modificação do 

decisório, intime-se a parte embargada para se manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2º, do NCPC.Sobrevindo a 

manifestação ou decorrido o prazo sem ela, certifique-se e venham-me os 

autos conclusos para decisão.Cumpra-se

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Flavia Liziana Vacario 

Aquino, digitei.

Colíder, 06 de agosto de 2018

Eriton Andrade da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001470-15.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MORAES PRADO GONCALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OCUPANTES/INVASORES INDETERMINADOS (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001470-15.2018.8.11.0009. AUTOR(A): RODRIGO 

MORAES PRADO GONCALVES DE OLIVEIRA RÉU: 

OCUPANTES/INVASORES INDETERMINADOS Vistos. I - RELATÓRIO 

Trata-se de ação de reintegração de posse c.c. pedido de liminar proposta 

por RODRIGO MORAES PRADO GONÇALVES DE OLIVEIRA em desfavor 

de PESSOAS INDETERMINADAS INVASORAS DA FAZENDA BALEIA. 

Aduz a parte autora, em síntese, ser legítima proprietária de imóvel rural 

denominado “Fazenda Baleia”, localizado na Gleba Ranchão, registrado 

sob a matrícula nº 3.223 no Cartório de Registro de Imóveis de Colíder, 

com área de 968 (novecentos e sessenta e oito) hectares destacado da 

área maior denominada “Fazenda Pureza”. Afirma a parte autora que, em 

10/07/2018, chegou a seu conhecimento, por meio de seus funcionários, 

de que algumas pessoas não identificadas teriam invadido e ocupado os 

fundos da aludida propriedade rural, em área de preservação ambiental, 

circunstâncias que foram devidamente constatadas com o consequente 

registro de boletim de ocorrência em 08/08/2018 e confecção de ata 

notarial em 20/08/2018. Diz ter verificado no local a derrubada de mato, 

picadas e estradas, possivelmente com a utilização de maquinário pesado, 

além de barracos com mantimentos, utensílios domésticos e combustíveis 

para motores. Acrescenta ela ter registrado vários boletins de ocorrência 

contra os invasores, pois que, inclusive, foi ameaçada por por telefone, o 

que ensejou diligência pela Polícia Judiciária Civil com a apreensão de uma 

arma de fogo no local. Relata, por fim, que a invasão se estende às 

Fazendas Ranchão e Vale Formoso, propriedades limítrofes da parte 

autora, tudo com deterioração de área de preservação ambiental. Daí 

requer: a) a distribuição deste processo por dependência aos autos de nº 

1000846-97.2017.8.11.0009, em trâmite na 2ª Vara Cível de Colíder; b) em 

caráter liminar: b.1) a reintegração liminar da posse com reforço policial; 

b.2) a busca e apreensão dos bens utilizados na invasão para garantia do 

pagamento das indenizações pleiteadas e das custas processuais; b.3) a 

aplicação de multa diária no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em 

caso de descumprimento da decisão liminar; b.4) o desfazimento de todas 

as construções realizadas pelos invasores no imóvel; b.5) a expedição de 

ofícios à Polícia Federal e INCRA para apuração do ilícito ambiental e 

cancelamento de qualquer autorização concedida nas respectivas 

coordenadas do imóvel cadastrado. c) e, no mérito, a procedência dos 

pedidos iniciais, confirmando-se a decisão liminar, com a condenação dos 

réus ao pagamento de danos emergentes no valor de R$ 100.000,00 (cem 

mil reais), sem prejuízo de majoração após liquidação da sentença, além 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. II - 

FUNDAMENTAÇÃO Não obstante os valiosos argumentos do douto 

causídico, tanto este Juízo como o da 2ª Vara Cível desta Comarca de 

Colíder são incompetentes para analisar e julgar o feito. É que, da própria 

narrativa dos fatos e da própria extensão da invasão, a englobar ao 

menos três propriedades rurais, inclusive com uso de maquinário pesado 

para abertura de vias de passagem, além de ameaças e apreensão de 

arma de fogo, observa-se que o movimento é coletivo pela disputa da área 

de terra individualizada nesta demanda. Tanto assim que houve pleito de 

distribuição por dependência aos autos de nº 1000846-97.2017.8.11.0009, 

em trâmite na 2ª Vara Cível de Colíder, em que a parte autora do citado 

processo, proprietária da Fazenda Vale Formoso, relata que fora 

informada no dia 16/05/2017, pelo gerente da Fazenda Ranchão, imóvel 

limítrofe à Fazenda Baleia, a respeito da invasão coletiva de pessoas 

indeterminadas em área de preservação ambiental das propriedades. O 

art. 1º, inciso III, do Provimento nº 004/2008/CM/MT e art. 1º da Resolução 

nº 006/2014/TP, ambos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

atribuem a competência exclusiva à Vara Especializada em Direito Agrário 

da Comarca de Cuiabá para processar e julgar ações que envolvam 

conflitos fundiários coletivos dentro do Estado de Mato Grosso, 

independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da CRFB/88: 

“Art. 1º. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 

4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 

1º, da Constituição Federal, nova competência e denominação às 

seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, 

também visualizadas no quadro anexo: III – a 7ª Vara Criminal passa a ser 

denominada Vara Especializada em Direito Agrário, ficando com 

competência exclusiva para processar e julgar ações que envolvam 

conflitos fundiários coletivos (art. 82, III, CPC) dentro do Estado de Mato 

Grosso, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da 

Constituição Federal.” “Art. 1º - Atribuir à Vara Especializada de Direito 

Agrário as seguintes competências: Processar e julgar ações que 

envolvam conflitos fundiários/agrários Coletivos dentro do Estado de Mato 

Grosso, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da 

Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, assim como os 

processos que envolvam conflitos possessórios individuais urbanos e 

rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da competência o processo e 

julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários 

ou com eles relacionados.” “Art. 126. Para dirimir conflitos fundiários, o 

Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas, com 

competência exclusiva para questões agrárias.” III - DISPOSITIVO Ante o 

exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA ao Juízo da Vara Especializada em 

Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, nos termos do art. 1º, inciso III, do 

Provimento nº 004/2008/CM/MT e art. 1º da Resolução nº 006/2014/TP, 

ambos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, c.c. o art. 126 da 

CRFB/88. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Intime-se. Remetam-se estes autos à 

Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, 

procedendo-se às anotações e baixas necessárias. Cumpra-se COM 

URGÊNCIA. Colíder, 26 de outubro de 2018.
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2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000275-29.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

L. H. T. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CALZOLARI OAB - MT0021254A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. C. M. (RÉU)

 

Certifico que faço a juntada de oficio recebido da Comarca de 

Londrina-PR., do qual farei a INTIMAÇÃO do requerente para as 

providencias solicitadas.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93081 Nr: 1380-29.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEEMIAS GALDINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA, SANSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Alcides Basso - 

OAB:6252/MT, Rafael Good God Chelotti - OAB:139.387

 Conforme preceitua o artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016 - CGJ, fica 

a parte REQUERIDA devidamente INTIMADA para pagamento das custas 

judiciais, no valor de R$ 413,40, e das taxa judiciária, no valor de 

R$192,87, perfazendo o total de R$ 606,27, bem como as diligências do(s) 

oficial (ais) de Justiça no valor de R$23,73, conforme apontado acima, 

devendo promover o recolhimento e comprovar, perante a Central de 

Arrecadação e Arquivamento do Fórum da Comarca de Colíder, no 

endereço constante do rodapé, no prazo de cinco (5) dias. Os valores 

retro mencionados deverão ser recolhidos em guias geradas pelo site, 

conforme a espécie.

Neste ato, fica a parte devidamente cientificada de que a emissão das 

guias será feita por meio de acesso ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, no link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, onde clicando no item Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes, deverá preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Em seguida, 

deverá clicar no item CUSTAS e incluir o valor, clicar no item TAXA e 

incluir o valor. O sistema vai gerar um boleto único. Para o pagamento da 

Diligência do Oficial de Justiça, acessar o site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – DILIGÊNCIA”, clicar no item Emissão de Guia de Diligência, 

preencher os campos, o sistema vai gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar as guias pagas no 

protocolo geral do Fórum da Comarca de Colíder aos cuidados da CAA – 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

ADVERTÊNCIA: Fica a parte advertida de que, uma vez transcorrido o 

referido prazo, serão tomadas as providências cabíveis, 

encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao Departamento de Controle e 

Arrecadação- DCA/MT, para a devida INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO 

ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos Provimentos nº 40/2014-CGJ e 

14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 09/2014/PRES/DGTJ e 

10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83043 Nr: 398-83.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSUÉ JOSÉ FERMINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REFRIBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO MOZZAQUATRO 

FANTINEL - OAB:17472-SC

 INTIMAÇÃO DJE

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.248,50 (Um mil, duzentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos), 

a que foi condenado. Este valor deverá ser lançado na guia única de 

forma separada, sendo R$ 624,24 (Seiscentos e vinte e quatro reais e 

vinte e quatro centavos), para recolhimento de guia de custas e R$ 624,24 

(Seiscentos e vinte e quatro reais e vinte e quatro centavos) para fins da 

guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, 

link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 13 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Clicar no item 

CUSTAS e incluir o valor e clicar no item TAXA e preencher o valor da 

taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no protocolo geral do Fórum 

da Comarca de Colíder aos cuidados da CAA – Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas as 

providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos 

Provimentos nº 40/2014-CGJ e 14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82407 Nr: 3449-39.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA FERREIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.194-A

 INTIMAÇÃO DJE

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.248,50 (Um mil, duzentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos), 

a que foi condenado. Este valor deverá ser lançado na guia única de 

forma separada, sendo R$ 624,25 (Seiscentos e vinte e quatro reais e 

vinte e cinco centavos), para recolhimento de guia de custas e R$ 624,25 

(Seiscentos e vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos) para fins da 

guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, 

link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 13 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Clicar no item 

CUSTAS e incluir o valor e clicar no item TAXA e preencher o valor da 

taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no protocolo geral do Fórum 

da Comarca de Colíder aos cuidados da CAA – Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas as 

providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos 

Provimentos nº 40/2014-CGJ e 14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92959 Nr: 1295-43.2015.811.0009

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BHMAQUINAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIO POLIDÓRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO TEIXEIRA NÉRY LOPES 

- OAB:107.091/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT

 INTIMAÇÃO DJE

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte REQUERIDA para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

551,16 (Quinhentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos), a que 

foi condenado. Este valor deverá ser lançado na guia única de forma 

separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), para recolhimento de guia de custas e R$ 137,76 (cento e trinta 

e sete reais e setenta e seis centavos) para fins da guia de taxa judiciária. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Clicar no item CUSTAS e incluir o 

valor e clicar no item TAXA e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia paga no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Colíder aos cuidados da CAA – Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas as 

providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos 

Provimentos nº 40/2014-CGJ e 14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82837 Nr: 180-55.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERCILIO LAURIANO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 INTIMAÇÃO DJE

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

603,80 (Seiscentos e três reais e oitenta centavos), a que foi condenado. 

Este valor deverá ser lançado na guia única de forma separada, sendo R$ 

413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para 

recolhimento de guia de custas e R$ 190,40 (cento e noventa reais e 

quarenta centavos) para fins da guia de taxa judiciária. Fica cientificado 

de que poderá acessar o site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF ou CNPJ do pagante. Clicar no item CUSTAS e incluir o valor e clicar 

no item TAXA e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no protocolo geral do Fórum da Comarca de Colíder aos cuidados da CAA 

– Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas as 

providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos 

Provimentos nº 40/2014-CGJ e 14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 96401 Nr: 3515-14.2015.811.0009

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA VERDES MARES LTDA, IVANA 

CARNELOS BIRTCHE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVP FACTORING E FOMENTO MERCANTIL 

LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE 

SOUZA - OAB:16.241/MT, SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA - 

OAB:OAB/MT 16.366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DJALMA JOSE ALVES NETO - 

OAB:19141/O

 Autos nº: 3515-14.2015.811.0009.

Código Apolo nº: 96401.

 Vistos, etc.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de dez (10) dias, valendo o silêncio pela 

inexistência.

 Por fim, após tudo cumprido, façam-me os autos conclusos para 

julgamento antecipado da lide, designação de audiência ou saneamento do 

feito, conforme o caso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

AS PROVIDÊNCIAS.

Colíder/MT, 22 de outubro de 2018.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 86747 Nr: 236-54.2014.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÉSB, NTS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUMA TEREZINHA PORPORATTI 

CIELO - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 236-54.2014.811.0009

Código Apolo nº: 86747.

 Vistos, etc.

 Tendo em vista o ofício de n.º 186/2018 à fls. 153-220, INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar pelo que 

entender de direito.

Às providências.

 Colíder/MT, 22 de outubro de 2018.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 85188 Nr: 2587-34.2013.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA REGINA POLIDÓRIO - 

OAB:18875/0, NUBIA SILVA ROCHA - OAB:OAB/MT- 213258

 Autos nº: 2587-34.2013.811.0009

Código Apolo nº: 85188.

 Vistos, etc.

 Tendo em vista a manifestação de fls. 29-36, INTIME-SE a exequente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar pelo que entender de 

direito.

Às providências.

 Colíder/MT, 22 de outubro de 2018.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 2323 Nr: 5-62.1993.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MANOEL CANDIDO CALDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA 

COLÍDER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Ricardo Cavina - 

OAB:OAB/MT 9576-A, GILSON APARECIDO ROSSETO - OAB:OAB/MT 

12.769, MACGVEYVER SANTOS ROCHA - OAB:MT 16069, SILVANO 

FERREIRA DOS SANTOS - OAB:6317-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Angélica Piovesan da 

Silva - OAB:OAB/MT 17.547E, DANILO GALADINOVIC ALVIM - 

OAB:OAB/MT 14.371, JOSE ROBERTO ALVIM - OAB:MT-3285, 

JULIANO GALADINOVIC ALVIM - OAB:MT 17.010, THAIZZE DE 

OLIVEIRA LANGARO - OAB:14756, Vilma Lima Galadinovic Alvim - 

OAB:3526-B/MT

 Autos nº: 5-62.1993.811.0009.

Código Apolo nº: 2323.

Vistos, etc.

Não obstante o pleito de fls. 896/901 e, ante o teor do pedido formulado em 

audiência pelas partes a fim de suspender o feito pelo prazo de trinta dias, 

INTIME-SE o exequente, para querendo, manifestar se entabularam acordo 

ou não, bem como para pugnar pelo oque entender de direito, no prazo 

legal.

 Às providências.

 Colíder/MT, 22 de outubro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 25456 Nr: 1942-58.2003.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LIRA PEREIRA BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.: 1942-58.2003.811.0009.

Código Apolo nº: 25456.

Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Maria Lira Pereira 

Bezerra, em face do Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS alegando, 

em síntese, que transitado e julgado a sentença, a Autarquia Federal não 

efetuou o pagamento determinado na r. sentença.

Intimada, a executada apresentou (fls. 257/262) impugnação à execução, 

onde discorda com cálculo apresentado pelo exequente e, 

consequentemente apresenta cálculo com os valores que entende serem 

devidos.

Em seguida, à fl. 265, a parte exequente manifestou concordância com o 

cálculo apresentado pela executada.

Os autos vieram-me conclusos.

É o breve relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Tendo em vista que a exequente concordou com o cálculo apresentado 

pela executada, a expedição de RPV é medida que se impõe.

Diante do exposto, HOMOLOGO o cálculo de fls. 260/262, e, por 

consequência, DETERMINO a EXPEDIÇÃO de OFÍCIO Requisitório por 

intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, atendendo os demais requisitos legais pertinentes.

Com a juntada do RPV/Precatório, proceda-se a Secretaria de vara com a 

devida vinculação dos valores, e, em seguida INTIME-SE a parte 

exequente para manifestar pelo que entender de direito.

Às providências.

Colíder, 22 de outubro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 11483 Nr: 673-52.2001.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO AMANTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO JUNQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2003/663

Código Apolo nº: 11483.

 Vistos, etc.

 I - Ante o teor da certidão de fl. 81, INTIME-SE a parte requerente, 

pessoalmente, a dar regular prosseguimento ao feito em cinco (5) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento (artigo 485, inciso III, do NCPC).

II - Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Colíder/MT, 22 de outubro de 2018.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57367 Nr: 1650-92.2011.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO APARECIDO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 INTIMAÇÃO DJE

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDO para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

551,16 (Quinhentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença, bem como a(s) diligência(s) do 

Oficial de Justiça no valor de R$ 23,75 (Vinte e três reais e setenta e cinco 

centavos). Este valor deverá ser lançado na guia única de forma 

separada, sendo R$ 413,40, para recolhimento de guia de custas e R$ 

137,76, para fins da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF ou CNPJ 

do pagante. Clicar no item CUSTAS e incluir o valor e clicar no item TAXA e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Para o 

pagamento da Diligência do Oficial de Justiça, acessar o site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – DILIGÊNCIA”, clicar no item 01 (Emissão de 

Guia de Diligência), preencher os campos, o sistema vai gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar as guias 

pagas no protocolo geral do Fórum da Comarca de Colíder aos cuidados 

da CAA – Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas as 

providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos 

Provimentos nº 40/2014-CGJ e 14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57846 Nr: 2130-70.2011.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO APARECIDO RODRIGUES, MAURO MARTINS 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO MARTINS DA SILVA, ROBERTO 

APARECIDO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 INTIMAÇÃO DJE

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036829/10/2018 Página 570 de 998



Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDO para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

551,16 (Quinhentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença, bem como a(s) diligência(s) do 

Oficial de Justiça no valor de R$ 23,75 (Vinte e três reais e setenta e cinco 

centavos). Este valor deverá ser lançado na guia única de forma 

separada, sendo R$ 413,40, para recolhimento de guia de custas e R$ 

137,76, para fins da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF ou CNPJ 

do pagante. Clicar no item CUSTAS e incluir o valor e clicar no item TAXA e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Para o 

pagamento da Diligência do Oficial de Justiça, acessar o site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – DILIGÊNCIA”, clicar no item 01 (Emissão de 

Guia de Diligência), preencher os campos, o sistema vai gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar as guias 

pagas no protocolo geral do Fórum da Comarca de Colíder aos cuidados 

da CAA – Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas as 

providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos 

Provimentos nº 40/2014-CGJ e 14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57 Nr: 74-21.1998.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A GOIAS COMERCIO DE EXPLOSIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOGLIATTO & FOGLIATTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEOVÁ APARECIDO DE QUEIROZ 

- OAB:7.907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560

 INTIMAÇÃO DJE

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

193,45 (Centos e noventa e três reais e quarenta e cinco centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 83 verso. Este valor 

deverá ser lançado na guia única, sendo R$ 193,45, para recolhimento de 

guia de custas. Fica cientificado de que poderá acessar o site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 13 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Clicar no item 

CUSTAS e incluir o valor. O sistema vai gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar as guias pagas no 

protocolo geral do Fórum da Comarca de Colíder aos cuidados da CAA – 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas as 

providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos 

Provimentos nº 40/2014-CGJ e 14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 57423 Nr: 1706-28.2011.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA ROQUE DA SILVA PAULA, DIRCE ROQUE 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO 

GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE 

SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos n.º 1706-28.2011.811.0009.

 Código n.º 57423.

Vistos, etc.

Tendo em vista a declaração de fl. 146, Cumpra-se o remanescente da 

sentença exarada nos autos ás fls. 89-100.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e cautelas de 

estilo.

AS PROVIDÊNCIAS.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 25 de outubro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 82194 Nr: 3222-49.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI AMBRÓSIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, do retorno dos autos do TRF a 

este Juízo, para que se manifeste, querendo, NO PRAZO DE 05 DIAS, 

sendo que os autos em referência que se encontram à disposição na 

Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 91968 Nr: 644-11.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA ROSA DA PURIFICAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, do retorno dos autos do TRF a 

este Juízo, para que se manifeste, querendo, NO PRAZO DE 05 DIAS, 

sendo que os autos em referência que se encontram à disposição na 

Secretaria

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 84044 Nr: 1429-41.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA DE LIMA MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, do retorno dos autos do TRF a 

este Juízo, para que se manifeste, querendo, NO PRAZO DE 05 DIAS, 

sendo que os autos em referência que se encontram à disposição na 

Secretaria

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 53772 Nr: 1206-93.2010.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON LEITE PAESANO - 

OAB:Mat. 1243534

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, do retorno dos autos do TRF a 

este Juízo, para que se manifeste, querendo, NO PRAZO DE 05 DIAS, 

sendo que os autos em referência que se encontram à disposição na 

Secretaria

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 88942 Nr: 2060-48.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE SIMPLICIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, do retorno dos autos do TRF a 

este Juízo, para que se manifeste, querendo, NO PRAZO DE 05 DIAS, 

sendo que os autos em referência que se encontram à disposição na 

Secretaria

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 93627 Nr: 1794-27.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHAIMES RHUDIERY SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INDEFIRO o pedido de redesignação da audiência formulado pelo nobre 

defensor. Verifica-se que a DPE deixou de comparecer a este ato diante 

ofício de fl. 204. Ressai-se que em regra o Dr. Érico, defensor público e 

membro do conselho superior de sua instituição, duas vezes por mês, 

dirigi-se a comarca de Cuiabá, e sempre requer as redesignações. Não é 

crível admitir toda vez redesignações, sob pena de impedir o tramite 

normal dos autos, visto que suas ausências semanais ocorrem nas 

quartas, quintas e sextas-feiras. Neste toar, diante da ausência do 

defensor, pela brilhante participação como membro superior de sua 

instituição, caberia a instituição designar outro membro para então suprir a 

ausência, o que não ocorre nos presentes autos. Por fim, tratando-se de 

autos que tramita desde 2015 exigindo celeridade para a solução da lide, 

dando uma efetiva resposta a sociedade e ao réu, não vislumbro outra 

alternativa a não ser nomear para o ato advogados dativos militantes na 

comarca que possam suprir neste ato a ausência da DPE, o que entendo 

não causar sequer prejuízo ao acusado, pois estaria representado por 

uma defesa técnica eficiente. Desta feita NOMEIO para o ato o Dr. 

Leonardo Canez Leite. 2) Ante a ausência das testemunhas Lucas e 

Ronaldo REDESIGNO a audiência para o dia 09.04.2019 às 13:30 h. Saem 

os presentes intimados. EXPEÇA-se mandado de condução coercitiva a 

testemunha Lucas e Requisite-se a testemunha Ronaldo Ventura, devendo 

também justificar sua ausência. Dê ciência a Defensoria Pública 3) De 

acordo com a certidão do oficial de justiça entregue neste ato, dirigiu-se 

até a vara às 16h00min, e verificando que a testemunha Lucas não teria 

comparecido foi tentar conduzi-la coercitivamente. No entanto, tal 

procedimento, o qual entendo inadequado, acarretou atraso nas 

audiências, pois somente as 17:00 o oficial de justiça entregou a referida 

certidão. Neste ponto, DEVERÁ ser advertido o oficial de justiça que não 

se trata de intimação e sim condução coercitiva, devendo ser apresentado 

ou não na hora da audiência com a respectiva certidão. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 113982 Nr: 2868-14.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILENE TEODORO DE JESUS, JOSELIM 

RIBEIRO SARATE, ELISMAR TEODORO MENDES, ELIENE TEODORO 

MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDEMIR JOSE DOS 

SANTOS - OAB:MT 17.597

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) Ante a ausência 

do advogado constituído e sabendo que a defensoria local não faz 

audiência quando há advogado nos autos, foi nomeado para o ato o 

Núcleo de Práticas Jurídicas FACIDER/FACIJUR na pessoa Dra. Elisangela 

Dinarte Soares. 2) Cumprida a missiva, devolva a Comarca de origem com 

as nossas homenagens de estilo, mediante as baixas e anotações 

necessárias”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 106091 Nr: 1966-95.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO CHAVES FREIRE - 

OAB:MT/23165

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. HOMOLOGO a 

SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO em relação ao acusado 

Marcos de Almeida nos termos acima avençados e assim SUSPENDO o 

processo por 02 (dois) anos. No prazo indicado, o acusado deverá 

comprovar o cumprimento das condições constantes no ajuste acima 

entabulado. Esgotado o prazo de dois anos ABRA-SE vista dos autos ao 

Ministério Público, e após torne-me concluso. CUMPRA-SE.”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 100392 Nr: 2462-61.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON ALVES DA SILVA, GLAUBER 

ERNESTO DOS SANTOS, WHARLEY DE OLIVEIRA CABRAL, LEANDRO 

FIRMINO DA SILVA, JACSON ABRAIN RAMOS BARBOSA, GUSTAVO 

APARECIDO ALVES DA SILVA, WILLIAN RODRIGUES FELIX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE FRANKLIN 

CARDOSO - OAB:13.779-B/MT, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:, ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - OAB:18.013/O, 

ELISANGELA DINART SOARES - OAB:11.875

 Autos n. 2462-61.2016.811.0009 – Código n. 100392

Despacho

Vistos, etc.

1. DEFIRO o pleito ministerial de fl. 664. CUMPRA-SE como requerido.

2. No mais, diante da notícia do falecimento do réu Glauber Ernesto dos 

Santos trazida pelo Ministério Público (fls. 664/665), restam prejudicados, 

ao menos neste momento, os pleitos de fls. 654 e 659, bem como a 

determinação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso de fls. 669/673.

3. Demais disso, dê-se cumprimento as determinações anteriores.

Às providências.

Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 25 de outubro de 2018.

 Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 104612 Nr: 1078-29.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERCIO DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA PERAL DA 

SILVA - OAB:13404/MT

 1) INDEFIRO o pedido de redesignação da audiência formulado pelo nobre 

defensor conforme justificativa apresentada no ofício de fl. 125. Para 

acolher o pedido de redesignação, seria necessário, constar outros 

elementos, o que não foi o caso dos autos. Ressai-se que em regra o Dr. 

Érico, defensor público e membro do conselho superior de sua instituição, 

duas vezes por mês, dirigi-se a comarca de Cuiabá, e sempre requer as 

redesignações. Não é crível admitir toda vez redesignações, sob pena de 

impedir o tramite normal dos autos, visto que suas ausências semanais 

ocorrem nas quartas, quintas e sextas-feiras. Neste toar, diante da 

ausência do defensor, pela brilhante participação como membro superior 

de sua instituição, caberia a instituição designar outro membro para então 

suprir a ausência, o que não ocorre nos presentes autos.Por derradeiro, a 

nomeação de dativo não acarreta por si só prejuízo ao acusado e 

tampouco seria motivo para declaração de nulidade absoluta, conforme 

decidido pelo nosso tribunal ( 1ª Camara Criminal – Apelação n. 

66195/2018 – Relator: Des. Paulo da Cunha – TJMT – 11.09.2018). Diante 

do princípio da celeridade para a solução da lide nos processos criminais, 

dando uma efetiva resposta a sociedade e ao réu, não vislumbro outra 

alternativa a não ser nomear para o ato advogados dativos militantes na 

comarca que possam suprir neste ato a ausência da Defensoria. Desta 

feita NOMEIO para o ato a Dra. Luana Cristina de Araújo Canova. 2) 

Analisando os autos verifica-se que resta apenas o interrogatório do 

acusado Laercio da Silva, cujo ato foi deprecado ao Juízo de Peixoto de 

Azevedo/MT conforme fl. 122, não havendo outras provas para serem 

produzidas e não houve requerimentos pelas partes na fase do 402, CPP, 

razão pela qual DECLARO encerrada a fase de instrução. 2) Com o 

retorno da missiva expedida para interrogatório do acusado (cf. fl. 122) 

ABRA-SE vista às partes para os memoriais finais. Saem os presentes 

intimados. CUMPRA-SE”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 9000 Nr: 1394-38.2000.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO MARCOLINO DA SILVA E SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEUMA TEREZINHA 

PORPORATTI CIELO - OAB:MT-3598-B, WALDIR CALDAS RODRIGUES 

- OAB:MT6591

 Autos nº. 1394-38.2009.811.0009 – Código nº. 9000

Despacho

Vistos, etc.

1. Ciência as partes do retorno dos autos.

2. Analisando os autos verifica-se que o réu Evandro Marcolino da Silva e 

Souza foi condenado a 12 anos, 2 meses e 7 dias de reclusão, em regime 

inicial fechado, e a perda do cargo/função pública (fls. 470/489), 

sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade, visto que assim 

respondeu a todo o processo (cf. verso da fl. 487).

Em grau recursal a pena foi redimensionada para 9 anos e 9 meses de 

reclusão mantido, contudo, o regime inicial de cumprimento da pena 

fechado e a perda do cargo/função pública, conforme acordão de fls. 

620/633, já transitado em julgado (fl. 689).

Embora tenha sido concedido ao réu recorrer em liberdade, verifica-se às 

fls. 502/503 a expedição de guia de execução penal provisória, razão pela 

qual DETERMINO as seguintes providências:

a) CERTIFIQUE-SE se o réu Evandro Marcolino da Silva e Souza 

encontra-se segregado e cumprindo a pena aplicada provisoriamente;

b) Em caso positivo, expeça-se a guia de execução definitiva para a 

comarca onde se encontrar preso;

c) Em caso negativo, sendo a expedição da aludida guia equívoco, 

EXPEÇA-SE mandado de prisão em desfavor do apenado, promovendo-se 

as anotações necessárias no BNMP;

d) COMUNIQUE-SE o Comando Geral da Polícia Militar sobre a decretação 

da perda do cargo/função pública para as providências cabíveis;

e) Finalmente, cumpra-se as deliberações finais da sentença (fls. 

470/489) atentando-se para reforma em grau recursal (fls. 620/633).

Às providências.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 25 de outubro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 112860 Nr: 2189-14.2018.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON JUNIOR MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA REGINA POLIDÓRIO - 

OAB:18875/0

 1) Diante da informação prestada pelo acusado, é caso de prestar 

assistência judiciária. Embora na comarca há o núcleo da Defensoria 

Pública, na data de hoje, o defensor não se encontra, eis que está em 

reunião de sua instituição. Desta feita, tratando-se de autos de réu preso, 

e já redesignado o ato em outra oportunidade por ausência da defesa 

constituída, para que não haja prejuízo novamente ao acusado e ao 

processo NOMEIO para o ato o Dr. Mauricio Ricardo Alves como advogado 

dativo, o qual arbitro os honorários advocatícios em 1 UHR. Ante o 

exposto, com fundamento no artigo 316, do Código de Processo Penal, 

REVOGO a prisão preventiva de NELSON JUNIOR MARTINS, 

concedendo-lhe liberdade provisória, condicionada ao cumprimento das 

seguintes medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP: 

a)Comparecimento mensal em juízo (até o dia 10 de cada mês), para 

informar e justificar suas atividades; b Proibição de frequentar bares, 

tabernas, casas de prostituição e estabelecimentos congêneres; c) 

Proibição de se ausentar da Comarca onde reside, por período superior a 

15 dias e de alterar seu endereço residencial, sem prévia comunicação do 

juízo; d)Obrigação de comparecer a todos os atos do processo; e) 

Recolhimento domiciliar no período noturno das 21h00min às 06h00min, 

salvo por motivo de trabalho e religioso, devidamente comprovado nos 

autos e integralmente nos dias de folga. f) proibição de manter contato 

com a vítima e/ou familiares. Saliente-se que eventual descumprimento de 

quaisquer das medidas acima especificadas, poderá ensejar nova 

decretação de prisão preventiva. SIRVA DA PRESENTE COMO ALVARÁ 

DE SOLTURA, devendo o mesmo ser posto imediatamente em liberdade, 

salvo se por outro motivo não estiver preso. 3) ACOLHO a justificativa da 

vítima e DESIGNO audiência de continuação para o dia 11 de Dezembro de 

2018 às 14h00min. Saem os presentes intimados. INTIME-se a vítima. Dê 

ciência a Defensoria Pública. Saem os presentes intimados. 4) ACOLHO o 

pedido da defesa e do réu e dispenso o comparecimento do acusado na 

audiência designada para oitiva da vítima. CUMPRA-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 114693 Nr: 3319-39.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STEFANI CRISTINA TOSCANO DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos nº. 3319-39.2018.811.0009 – Código nº. 114693

Despacho.

Vistos, etc.

1. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, CUMPRA-SE a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

2. Tendo em vista este Juízo não disponibilizar de psicóloga credenciada 

no momento, DETERMINO seja realizado avaliação psicológica pela 

psicóloga do CRAS (Centro de Referencia da Assistência Social), no 

prazo de 10 (dez) dias.

3. Após, juntamente com o laudo da avaliação psicológica, DEVOLVA-SE à 

Comarca de origem grafando nossas homenagens.

Às providências.

 Colíder/MT, 26 de outubro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 114681 Nr: 3314-17.2018.811.0009
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 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA PEREIRA NASCIMENTO, CLAUDILENE 

BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:21678/MT

 Autos nº. 3314-17.2018.811.0009 – Código nº. 114681

Despacho.

Vistos, etc.

1. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

2. Após, devolva-se à Comarca de origem grafando nossas homenagens.

Às providências.

 Colíder/MT, 26 de outubro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 114685 Nr: 3316-84.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELITA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos n°. 3316-84.2018.811.0009 – Código n°. 114685

Despacho

Vistos, etc.

1. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

2. Para cumprimento do ato deprecado, designo o dia 29 de novembro de 

2018, às 13h30min.

3. Intimem-se. Ciência ao MP.

4. Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Às providências.

Cumpra-se.

 Colíder/MT, 26 de outubro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001693-65.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SUPREFOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

DANIELA REIS KRAMBECK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1001693-65.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: SUPREFOS INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA, DANIELA REIS KRAMBECK EXECUTADO: JOSE 

ANTONIO DA SILVA Vistos. A parte autora apresentou somente cópia 

digitalizada do título executivo. Entanto, a ausência do original do cheque 

ou da nota promissória, que dá lastro à execução, possibilita a circulação 

do referido título de crédito. Desta forma, intime-se a parte autora, por meio 

de seu procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda com 

o depósito do título executivo extrajudicial em cartório ou secretaria, 

consoante dispõe o art. 425, § 2º, do NCPC: “Art. 425. Fazem a mesma 

prova que os originais: § 2º Tratando-se de cópia digital de título executivo 

extrajudicial ou de documento relevante à instrução do processo, o juiz 

poderá determinar seu depósito em cartório ou secretaria”. Decorrido o 

prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Colíder, 26 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001282-22.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO CHAVES FREIRE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO CHAVES FREIRE OAB - MT23165/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE MATIAS DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1001282-22.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: DIEGO CHAVES FREIRE 

EXECUTADO: SOLANGE MATIAS DOS SANTOS Vistos. A parte autora 

apresentou somente cópia digitalizada do título executivo. Entanto, a 

ausência do original do cheque ou da nota promissória, que dá lastro à 

execução, possibilita a circulação do referido título de crédito. Desta 

forma, intime-se a parte autora, por meio de seu procurador, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, proceda com o depósito do título executivo 

extrajudicial em cartório ou secretaria, consoante dispõe o art. 425, § 2º, 

do NCPC: “Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais: § 2º 

Tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial ou de 

documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá determinar 

seu depósito em cartório ou secretaria”. Decorrido o prazo sem 

manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Colíder, 26 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000834-83.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADALTO MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO BARRETO DA CRUZ OAB - MT0017238A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1000834-83.2017.8.11.0009. REQUERENTE: ADALTO MIRANDA 

REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos. Ante o 

teor da petição e documentos acostados pela parte requerida, intime-se a 

parte requerente para, no prazo de (cinco) dias, se manifestar, bem como 

requerer o que entender de direito. Decorrido o prazo, certifique-se. Após, 

voltem-me os autos conclusos. Às providências. Colíder, 26 de outubro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010626-78.2013.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUARES FAUSTINELLI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA OAB - MT0008099A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

8010626-78.2013.8.11.0009. EXEQUENTE: FRANCISCO DOS SANTOS 

EXECUTADO: JUARES FAUSTINELLI Vistos. Considerando o lapso 

temporal decorrido entre a data do pedido de dilação de prazo e o 

presente momento, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, 
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nos termos do art. 485, § 1º, do NCPC. Decorrido o prazo, certifique-se. 

Após, venham-me conclusos para decisão. Cumpra-se. Colíder, 26 de 

outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010289-84.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA OAB - MT0010629A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON MOREIRA RAMOS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO Processo: 

8010289-84.2016.8.11.0009 Parte Autora: PAULO CELERINO ALVIM DA 

FONSECA Parte Ré: WILSON MOREIRA RAMOS FINALIDADE: INTIMAR o(a) 

Advogado(a) da parte promovente de todo o teor da certidão de Crédito 

presente no ID - 16012932, bem como, para querendo, pugnar o que 

entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Colíder/MT, 24 de outubro 

de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010449-46.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NELORE NUTRICAO ANIMAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA OAB - MT0013549A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAEDSON CAMPOS DA CRUZ (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO Processo: 

8010449-46.2015.8.11.0009 Parte Autora: NELORE NUTRIÇÃO ANIMAL 

LTDA - ME Parte Ré: LAEDSON CAMPOS DA CRUZ FINALIDADE: INTIMAR 

o(a) Advogado(a) da parte promovente de todo o teor da certidão de 

Crédito presente no ID - 16014015, bem como, para querendo, pugnar o 

que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Colíder/MT, 24 de 

outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000123-78.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO Processo: 

1000123-78.2017.8.11.0009 Parte Autora: CLAUDIO LEME ANTONIO Parte 

Ré: MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA FINALIDADE: INTIMAR o(a) Advogado(a) 

da parte promovente de todo o teor da certidão de Crédito presente no ID - 

16015009, bem como, para querendo, pugnar o que entender de direito, no 

prazo de 5 (cinco) dias. Colíder/MT, 24 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010558-31.2013.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA DE ABREU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA SELESTINO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO Processo: 

8010558-31.2013.8.11.0009 Parte Autora: ELIZANGELA DE ABREU Parte 

Ré: ANA LUCIA SELESTINO FINALIDADE: INTIMAR o(a) Advogado(a) da 

parte promovente de todo o teor da certidão de Crédito presente no ID - 

16115343, bem como, para querendo, pugnar o que entender de direito, no 

prazo de 5 (cinco) dias. Colíder/MT, 24 de outubro de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 106741 Nr: 2399-02.2017.811.0009

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE COLÍDER/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOLCINARA SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT, QUEBIO DA SILVA ALVES - OAB:Nº 23.544-0

 Certifico que passo a intimar os procuradores da parte autora para tomar 

ciência dos termos da r. Sentença prolatada ás fls. 49 e verso dos autos 

em epígrafe, cujo dispositivo segue abaixo transcrito: "DISPOSITIVO Ante 

o exposto, homologada a transação penal ofertada pelo Ministério Público, 

declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE de JOLCINARA SILVA DE OLIVEIRA, 

com fundamento no art. 61, "caput", do CPP. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Deixo de condenar a parte ré em custas e despesas processuais, em 

face do provimento específico extintivo da punibilidade. Caso tenha havido 

o recolhimento de fiança, intime-se o(a)(s) acusado(a)(s) para que 

informe os dados de sua conta bancária, a fim de que tal quantia lhe seja 

restituída, na dicção do art. 337 do Código de Processo Penal e art. 1.471, 

§ 1º, da CNGC. A presente decisão não importará em reincidência, 

devendo ser registrada apenas para impedir novamente o mesmo 

benefício no prazo de 05 (cinco) anos (art. 76, § 4º, da Lei 9.099/95). 

Desnecessária a intimação do(a)(s) increpado(a)(s) em sentença extintiva 

da punibilidade ou absolutória, bastando a intimação do seu defensor, que, 

na ausência, desde já lhe nomeio o(a) douto(a) Defensor(a) Público(a) 

apenas para esse fim, que deverá ser intimado pessoalmente para 

eventual insurgência, dispensando-se outras diligências para a 

localização pessoal ou intimação editalícia daquele(a)(s), nos termos do 

art. 1.387 da CNGC. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado Apolo/PJE/TJMT. Após o trânsito em 

julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias. Cientifique-se o Ministério Público. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Publique-se. Intimem-se"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 114072 Nr: 2935-76.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EDNA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR MIRANDA, JACIRA MIRANDA DE 

RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YURI MARCOS DOS SANTOS 

SILVA - OAB:PR - 22518

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pleito ministerial à fl. 14.

 Considerando que o autor do fato não foi localizado no endereço 

indicado, conforme certidão do zeloso Oficial de Justiça à fl. 12, 

devolva-se a presente missiva com as homenagens, cautelas e baixas de 

estilo.

 Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001680-66.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

H. CASTRO NASCIMENTO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

LTD SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1001680-66.2018.8.11.0009. REQUERENTE: H. CASTRO NASCIMENTO - 

ME REQUERIDO: LTD SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME Vistos. I - 

RELATÓRIO Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c. 

indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela de 

urgência proposta por H. CASTRO NASCIMENTO - ME. em desfavor de 

LTD SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA., ambos(as) devidamente 

qualificados(as) nos autos. Aduz a parte requerente, em síntese, não 

possuir qualquer negócio jurídico com a parte requerida, surpreendida que 

foi ao tomar conhecimento que seus dados cadastrais foram inseridos na 

lista de inadimplentes por supostas dívidas nos valores de R$ 1.740,00 

(um mil, setecentos e quarenta reais) e R$ 855,00 (oitocentos e cinquenta 

e cinco reais). Diante disso, disse tê-la acionado por meio telefônico, 

quando soube da origem da negativação, e, mesmo não tendo qualquer 

relação jurídica que autorizasse o objurgado apontamento, ainda assim 

efetuou o pagamento integral do débito. Todavia, seu nome ainda 

permanece no cadastro de maus pagadores. Dai requer, liminarmente, a 

exclusão do aludido apontamento dos órgãos de proteção ao crédito, a 

inversão do ônus da prova, e, no mérito, a procedência do pedido para 

declaração de inexistência do débito com a condenação da parte 

demandada ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de 

R$ 2.523,30 (dois mil quinhentos e vinte e três reais e trinta centavos) e 

morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), custas e honorários 

advocatícios. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Do pedido liminar O art. 300 do 

Novo Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito 

existir aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a 

concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar sentença de mérito favorável, como outrora 

se exigia. No particular, o pedido liminar não tem como ser acolhido, 

merece acolhimento, pois que inexistente lastro probatório mínimo de que a 

parte autora tenha efetivamente tentado a resolução administrativa do 

problema. É que tal assertiva poderia ser corroborada por protocolos seja 

perante a respectiva empresa, seja perante o serviço de atendimento ao 

consumidor, seja perante a ouvidoria, seja perante agências reguladoras 

ou instituições de controle (ANATEL, ANEEL, ANCINE, ANAC, ANTAQ, 

ANTT, ANP, ANVISA, ANS, ANA, ANM, Comissão de Valores Mobiliários e 

Banco Central do Brasil), seja perante o PROCON, existente na Comarca 

de Colíder. De outro lado, os comprovantes das transferências bancárias 

acostadas possuem Aline Aparecida Alfredo como favorecida, pessoa 

diversa da parte ré LTD SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, não 

havendo, ademais, qualquer demonstrativo de eventual relação entre elas. 

Não suficiente, mostra-se atípica a descrição fática, de que a parte autora, 

mesmo desconhecendo os débitos, tenha os adimplido, mormente por se 

tratar de pessoa jurídica de direito privado II.2 - Da inversão do ônus da 

prova Quanto ao pleito de inversão do ônus probatório, este será 

analisado quando do saneamento e da organização do processo, nos 

termos do inciso III, do art. 357, do NCPC, pois que há dúvidas quanto à 

verossimilhança da alegação. III - DISPOSITIVO Ante o exposto: a) 

INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA por não haver 

demonstração, ao menos por ora, da probabilidade de o direito existir e/ou 

do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos 

do art. 300, “caput”, do NCPC. b) INDEFIRO por ora o pedido de inversão 

do ônus probatório, o qual será novamente analisado quando do 

saneamento e da organização do processo, nos termos do inciso III, do 

art. 357, do NCPC. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Proceda a zelosa Secretaria 

Judiciária à designação de audiência de conciliação conforme a 

disponibilidade da pauta. Cite-se e intime-se a parte reclamada da presente 

decisão e para comparecer ao ato, consignando que poderá ser oferecida 

defesa escrita ou oral, por meio de advogado, até 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, conforme preconiza o Enunciado Cível 04 dos 

Juizados Especiais de Mato Grosso, sob pena de, não contestada a ação, 

presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora, na dicção do art. 20 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte autora. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 26 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001688-43.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1001688-43.2018.8.11.0009. REQUERENTE: ELISANGELA PERAL DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. I - RELATÓRIO 

Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos 

morais com pedido de tutela de urgência proposta por ELISANGELA 

PERAL DA SILVA em desfavor de TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), 

ambos(as) devidamente qualificados(as) nos autos. Aduz a parte 

requerente, em síntese, ser titular de duas linhas móveis com a parte ré, 

sendo uma delas utilizada para atividades forenses. Alega, ainda, que no 

período entre 19 a 24 de setembro ficou privada de utilizar os serviços, 

razão pela qual causou transtornos para conseguir atender seus clientes. 

Dai requer, liminarmente, a regularização dos serviços de sinal das linhas 

móveis (66)99961-6174 e 99961-6144, a inversão do ônus da prova, e, no 

mérito, a procedência do pedido para confirmar o pleito liminar e a 

condenação da parte demandada ao pagamento de indenização por danos 

morais no valor de R$ 14.310,00 (quatorze mil, trezentos e dez reais), 

custas e honorários advocatícios. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da 

gratuidade da justiça A alegada hipossuficiência da parte autora não 

restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração 

de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Nesse sentir, o Enunciado nº 116 do FONAJE prevê que o 

magistrado poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência 

de recursos para a concessão da gratuidade da justiça: “ENUNCIADO 116 

- O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de 

recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça 

(art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas 

de presunção relativa de veracidade (XX Encontro – São Paulo/SP).” E o 

Enunciado nº 11 do XV ENCONTRO DE JUÍZES DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO traz a mesma diretriz: “ENUNCIADO 11 - 

Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise 

a efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam, nos termos do 

artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal (APROVADO XII 

ENCONTRO – CUIABÁ).” Assim, intime-a, por meio de seu advogado ou 

pessoalmente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o 

alegado, acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, 

extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses 

ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. Além disso, em se tratando de pessoa casada 

ou união estável, necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes 

acima declinados do cônjuge ou companheiro. É que a Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso adota o limite de renda familiar mensal líquida de 

03 (três) salários mínimos para a presunção legal de hipossuficiência, nos 

termos do art. 1º, “caput”, da Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser 

elastecida para até 05 (cinco) salários mínimos quando mais de uma 

pessoa contribuir para ela, na forma dos §§ 1º e 2º, observadas as 

demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, todos da referida disposição 

normativa: “Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para 

fins de assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar 

renda mensal familiar líquida de até três salários mínimos. § 1º. Renda 

familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos mensalmente pela 

entidade familiar, composta pelo casal e filhos que contribuam para o 

sustento do lar. § 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda 
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familiar líquida, o parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de 

até cinco salários mínimos. § 3º. Para aferição da renda familiar líquida 

deverão ser deduzidas as parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de 

Renda e aos valores concedidos por programas oficiais de transferência 

de renda e de benefícios assistenciais. § 4º. Não serão computados para 

o fim de se aferir a renda mensal familiar os filhos maiores de idade e 

outros parentes que estejam residindo temporariamente na casa dos 

interessados. § 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no 

mesmo teto, mas com despesas separadas, cada uma delas que buscar 

os serviços da Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente 

para efeitos de aferimento da renda mensal familiar. § 7º. Havendo 

possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”. 

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD, 

CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da Receita Federal. Sem a 

comprovação, a inicial será recebida ou o processo terá seu regular 

prosseguimento independentemente de custas, taxas ou despesas, na 

forma do art. 54 da Lei 9.099/95, mas, em caso de interposição de 

recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, 

inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, exatamente como 

manda o parágrafo único do citado dispositivo legal: “Art. 54. O acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do 

recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as 

despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau 

de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.” II.2 - 

Do pedido liminar O art. 300 do Novo Código de Processo Civil estabelece 

que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Extrai-se do referido dispositivo que havendo 

probabilidade de o direito existir aliado ao perigo de dano, tem-se como 

requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar sentença de mérito 

favorável, como outrora se exigia. No particular, o pedido liminar não 

merece acolhimento, pois que inexistente lastro probatório mínimo de que a 

parte autora efetivamente tentou a resolução administrativa do problema. É 

que tal assertiva poderia ser corroborada por protocolos seja perante a 

respectiva empresa, seja perante o serviço de atendimento ao 

consumidor, seja perante a ouvidoria, seja perante agências reguladoras 

ou instituições de controle (ANATEL, ANEEL, ANCINE, ANAC, ANTAQ, 

ANTT, ANP, ANVISA, ANS, ANA, ANM, Comissão de Valores Mobiliários e 

Banco Central do Brasil), seja perante o PROCON, existente na Comarca 

de Colíder. II.3 - Da inversão do ônus da prova Quanto ao pleito de 

inversão do ônus probatório, este será analisado quando do saneamento 

e da organização do processo, nos termos do inciso III, do art. 357, do 

NCPC, pois que há dúvidas quanto à verossimilhança da alegação. III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto: a) INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA por não haver demonstração, ao menos por ora, da 

probabilidade de o direito existir e/ou do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo, nos termos do art. 300, “caput”, do NCPC. b) 

INDEFIRO por ora o pedido de inversão do ônus probatório, o qual será 

novamente analisado quando do saneamento e da organização do 

processo, nos termos do inciso III, do art. 357, do NCPC. IV - DISPOSIÇÕES 

FINAIS Proceda a zelosa Secretaria Judiciária à designação de audiência 

de conciliação conforme a disponibilidade da pauta. Cite-se e intime-se a 

parte reclamada da presente decisão e para comparecer ao ato, 

consignando que poderá ser oferecida defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, até 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação, conforme 

preconiza o Enunciado Cível 04 dos Juizados Especiais de Mato Grosso, 

sob pena de, não contestada a ação, presumirem-se aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, na dicção do art. 20 da 

Lei 9.099/95. Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado ou 

pessoalmente, a respeito desta decisão e para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove a hipossuficiência alegada, acostando aos autos 

cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta 

bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto 

de renda (IRPF), além dos mesmos documentos do cônjuge ou 

companheiro, caso casada ou em união estável, a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 

26 de outubro de 2018.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000351-19.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO CHIQUIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO BARRETO DA CRUZ OAB - MT0017238A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000351-19.2018.8.11.0009. REQUERENTE: JOAO ANTONIO CHIQUIM 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Trata-se de ação de 

cumprimento de sentença promovida pela parte exequente em desfavor da 

parte executada. Ante o cumprimento integral do acordo celebrado com a 

parte executada, a parte exequente não se opôs à extinção do feito. Ante 

o exposto, declaro EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, 

inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Após o trânsito 

em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos do art. 

317, § 4º, da CNGC/MT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Colíder, 26 de outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000831-31.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA CENDON ANDRE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURACY LACERDA LEITE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000831-31.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: ELZA CENDON ANDRE 

EXECUTADO: JURACY LACERDA LEITE Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de 

ação de execução de título extrajudicial em que não foi localizado o 

endereço do(a) devedor(a). Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO Compulsando aos autos, 

observa-se que a parte ré não foi citada, consoante certidão do Sr. Oficial 

de Justiça (Num. 11950410 - Pág. 1). E, intimado para dar o devido impulso 

processual, o polo ativo se manifestou alegando que não logrou êxito na 

tentativa de localizar a parte devedora, pugnando pela busca por meio dos 

mecanismos à disposição desta Casa de Justiça para localização do 

endereço a fim de encontrar seu paradeiro. No entanto, é de se indeferir o 

pedido formulado pela parte autora (Num. 14964944 - Pág. 1), pois que 

incompatível com o rito sumaríssimo, a violar os princípios da economia 

processual e celeridade, sem falar que a parte credora não comprovou ter 

esgotado todos os meio para obtenção de tais dados, tudo a recomendar 

a extinção do feito sem resolução do mérito, consoante o art. 53, § 4º, da 

Lei 9.099/95: “Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no 

valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código 

de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.” III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto: a) JULGO EXTINTO o feito, sem resolução 

do mérito, pois que a parte devedora não foi encontrada, a teor do que 

dispõe o art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95; b) INDEFIRO o pedido formulado 

pela parte autora de busca por meio dos mecanismos à disposição desta 

Casa de Justiça para localização do endereço, pois que incompatível com 

o rito sumaríssimo, a violar os princípios da economia processual e 
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celeridade, sem falar que a parte credora não comprovou ter esgotado 

todos os meio para obtenção de tais dados, na dicção do arts. 2º e 3º da 

Lei 9.099/95. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Ressalte-se que não há 

consequências processuais prejudiciais para o direito da parte credora, 

uma vez que, em poder de certidão de crédito, documento revestido de 

título executivo, poderá a qualquer tempo retomar o prosseguimento do 

feito quando localizado o devedor. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Intime-se a parte autora por 

meio de seu advogado constituído. Expeça-se certidão de crédito em favor 

da parte credora, nos moldes do art. 583 da CNGC/MT. Nos termos do art. 

317, § 4º, da CNGC, fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT. Após o trânsito em julgado, proceda-se às baixas e 

providências de praxe, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Publique-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 26 de 

outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010698-31.2014.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BOSSA DROGARIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEICIANE APARECIDA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010698-31.2014.8.11.0009. EXEQUENTE: BOSSA DROGARIA LTDA - ME 

EXECUTADO: CLEICIANE APARECIDA DA SILVA Vistos. Consoante 

certidão retro, a parte autora foi intimada pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito e quedou-se inerte. Ante o exposto, diante da 

desídia da autora, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do NCPC. Sem custas, despesas 

processuais ou honorários advocatícios nesta fase processual, na forma 

dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, certifique-se 

e arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. Nos 

termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Colíder, 26 de outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000377-17.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. STRAZZA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR GUIDO PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000377-17.2018.8.11.0009. REQUERENTE: M. F. STRAZZA - ME 

REQUERIDO: ODAIR GUIDO PEREIRA Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - 

FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da questão processual pendente A parte autora 

apresentou somente cópia digitalizada do(s) título(s) de crédito. Entanto, a 

ausência do original do cheque ou da nota promissória, que dá lastro à 

presente ação, possibilita a circulação do referido título de crédito. Desta 

forma, deverá aquela, por meio de seu procurador, depositar o título de 

crédito em cartório ou secretaria, consoante dispõe o art. 425, § 2º, do 

NCPC: “Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais: § 2o Tratando-se 

de cópia digital de título executivo extrajudicial ou de documento relevante 

à instrução do processo, o juiz poderá determinar seu depósito em 

cartório ou secretaria”. II.2 - Da revelia De início, destaca-se que a parte 

reclamada é revel, pois, devidamente intimada (Num. 14279702 - Pág. 1/2), 

deixou de comparecer à audiência de conciliação (Num. 15302836 - Pág. 

01). Desta forma, decreto-lhe a REVELIA na forma do art. 20 da Lei 

9.099/95, e, consoante o que faculta o art. 355, inciso II, do NCPC, passo 

ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. II.3 - Do mérito Trata-se de ação de cobrança proposta por M.F. 

STRAZZA -ME em desfavor de ODAIR GUIDO PEREIRA, ambas 

devidamente qualificadas. A parte autora argumenta ser credora da parte 

requerida no valor de R$ 553,20 (quinhentos e cinquenta e três reais e 

vinte centavos), encontrando-se inadimplente com a obrigação de pagar. 

A inicial veio acompanhada de cópia digitalizada dos títulos de crédito, o 

que comprova o pleito da parte autora. Com isso, reconhecida a revelia, 

por se tratar de direitos disponíveis, aplicam-se os efeitos indireto ou 

mediato, processual, preclusivo e, acima de tudo, material, a presumir a 

veracidade dos fatos afirmados pela parte autora e não contestados pela 

parte ré, caracterizada a confissão tácita, na autorização do art. 344 do 

NCPC. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, inciso I, do NCPC, para o fim de CONDENAR a parte reclamada 

ao pagamento de R$ 553,20 (quinhentos e cinquenta e três reais e vinte 

centavos) em favor da parte reclamante com juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, ambos a partir do 

vencimento, na forma do arts. 389, 394 e 397 do CC c.c. a Súmula 43 do 

STJ. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Intime-se a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda com o 

depósito do título executivo extrajudicial em cartório ou secretaria, 

consoante dispõe o art. 425, § 2º, do NCPC, sob pena de revogação desta 

sentença. Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 

55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, o que deverá ser certificado, 

remeta-se o feito ao arquivo com as devidas baixas, observando-se em 

tudo a novel CNGC. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Cumpra-se. 

Colíder, 26 de outubro de 2018.

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001167-84.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

TREVO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS MALEK HANNA OAB - RO0000356A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS (RÉU)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001167-84.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): TREVO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA RÉU: INSTITUTO 

BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS Vistos. 

Considerando que até o presente momento não há vinculação da guia de 

recolhimento das custas e taxas, intime-se a parte autora para 

providenciar a citada vinculação. Após a citada vinculação, autos 

conclusos para recebimento da inicial. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Comodoro/MT. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001163-47.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALICE SOARES DA SILVA (EXECUTADO)

MOACIR FRANCELINO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001163-47.2018.8.11.0046. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: ALICE SOARES DA 

SILVA, MOACIR FRANCELINO DOS SANTOS Vistos. Considerando que até 

o presente momento não há vinculação da guia de recolhimento das 

custas e taxas, intime-se a parte autora para providenciar a citada 

vinculação ou mesmo a arrecadação. Após a citada vinculação, autos 

conclusos para recebimento da inicial. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Comodoro/MT. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de 
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Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000519-07.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

RECAUCHUTADORA DE PNEUS ROVER LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICIS ANDRE BIAZUSSI OAB - RO0001542A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. DA SILVA AZEVEDO - CONSTRUTORA E TRANSPORTES - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000519-07.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): RECAUCHUTADORA DE PNEUS ROVER LTDA RÉU: B. DA 

SILVA AZEVEDO - CONSTRUTORA E TRANSPORTES - EPP Vistos. 

Trata-se de pedido de requisição de informações feito pela parte autora a 

fim de que seja localizado o endereço da parte ré. Deve ser consignado 

que a parte autora apenas alega que suas buscas restaram infrutíferas, 

porém, nada prova nos autos. TJ-RS - Agravo de Instrumento AI 

70067015115 RS (TJ-RS) Data de publicação: 25/01/2016 Ementa: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIO JURÍDICA BANCÁRIO. CITAÇÃO. 

CONSULTA AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. 

Cabível a requisição judicial de informações acerca da localização da 

parte ré, mas antes deve haver a demonstração de exaurimento pela parte 

autora os meios ordinários de localização da parte adversa. No presente 

caso, inexiste demonstração de busca prévia pelo Banco do endereço 

citatório da parte adversa, tendo postulado, logo após a juntada de 

certidão negativa do oficial de justiça, a busca junto aos órgãos públicos. 

NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70067015115, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Julgado em 21/01/2016). 

Encontrado em: Vigésima Terceira Câmara Cível Diário da Justiça do dia 

25/01/2016 - 25/1/2016 Agravo Ademais, nada impede que a autora 

solicite a citação por edital. Posto isto, INDEFIRO o pedido de requisição de 

informações, afinal tal dever cabe à parte. P. I. Comodoro/MT. Marcelo 

Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001069-02.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA DE SOUSA - HS TRANSPORTADORA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS MALEK HANNA OAB - RO0000356A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POSTO FISCAL JOSAFA JACOB - POSTO XII DE OUTUBRO (IMPETRADO)

; Sr. GERENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE ATENDIMENTO AO 

CONTRIBUINTE (IMPETRADO)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo intimo a parte autora a recolher o valor 

correspondente à diligência a fim de que seja cumprido o mandado, 

devendo o depósito ser efetuado de acordo com o Provimento 

07/2017-CGJ. (Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 116876 Nr: 684-71.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIANE DA SILVA MENDES FERREIRA, KELLY 

BORGES MACHADO, ELIZABETH DA SILVA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso III, “b’’, e 792, do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo carreado aos autos para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta.Com o trânsito em julgado 

arquivem-se os autos. Sem condenação a honorários advocatícios e 

custas conforme o art. 17, Lei nº 7.347 de Ação Civil Pública. P. I. C. 

Comodoro-MT, 25 de outubro de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa 

JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 88949 Nr: 1847-57.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIR ARRUDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 Vistos.

I – Tendo em vista que o prazo de 5 dias do artigo 593 do CPP foi 

cumprido, recebo a presente apelação.

II – Considerando que o recurso de apelação foi impetrado nos termos do 

artigo 600, requerendo o apelante fosse intimado a apresentar suas 

razões recusais, proceda-se a intimação do patrono do réu para junta as 

razões no prazo legal.

III - Após, intime-se o Ministério Público para que, querendo, apresente 

suas contrarrazões.

III – Em seguida, decorrido o prazo, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 86051 Nr: 882-79.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emerson Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA 

MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON CARLOS FERREIRA - 

OAB:14391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, julgo IMPROCEDENTE a presente ação indenizatória ajuizada 

por EMERSON PEREIRA DA SILVA em desfavor da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE COMODORO. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, bem como dos honorários advocatícios ao 

procurador do réu, que fixo em 10% sobre o valor atualizado dado à 

causa, fulcro artigo 85, § 4º, inciso III e § 16, do Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 109988 Nr: 5297-71.2017.811.0046

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADO, MLPDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:, VINICIUS NARDINI - OAB:8386/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA BORDINHÃO 

BAIAROSKI DA SILVA - OAB:MT/17408/O

 Vistos.

 Tendo em vista a necessidade de se realizar audiência concentrada com 

a máxima urgência, visando a melhor prestação jurisdicional e tutelando o 

melhor interesse das crianças e dos adolescentes acolhidos, conforme 

princípio previsto no Estatuto da Criança e Adolescente-ECA e acolhendo 

as determinações do Ofício Circular nº 300/2018/CEJA, proceda-se com o 

integral atendimento dos expedientes abaixo:
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1 – DESIGNO a audiência concentrada para o dia 22 de novembro de 

2018, às 13h30min, a serem realizadas no “Lar da Criança Recanto Feliz”.

2 – Intime-se o CRAS/CREAS.

 3 – Intime-se equipe interprofissional, assistente social e psicóloga do 

Juízo.

4 – Intime-se o Conselho Tutelar.

5 – Intime-se o Ministério Público.

6 – Intime-se a cuidadora do abrigo.

7 – Intime-se a parte requerida via DJE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 20476 Nr: 1620-19.2006.811.0046

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONAGRA TRADE GROUP DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX UMBERTO SIMONETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENRIQUE DE GOEYE NETO - 

OAB:OAB SP 51205, GILSON TEIXEIRA CAMPOS - OAB:7591-B, 

MARIANA VIOLANTE DE GOEYE BUTRICO - OAB:250232

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo impulsiono o presente feito intimando a parte 

requerente para manifestar no feito requerendo o que de direito, no prazo 

de 10 (dez)dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 20800 Nr: 1853-16.2006.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONAGRA TRADE GROUP DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX UMBERTO SIMONETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENRIQUE DE GOEYE NETO - 

OAB:OAB SP 51205, GILSON TEIXEIRA CAMPOS - OAB:7591-B, 

MARIANA VIOLANTE DE GOEYE BUTRICO - OAB:250232

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Mariano Bridi - 

OAB:2619

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo impulsiono o presente feito intimando a parte 

requerente para manifestar no feito requerendo o que de direito, no prazo 

de 10 (dez)dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 65515 Nr: 3692-32.2013.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSÉLIA RONCONI VERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 4º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono o presente feito encaminhando ao 

setor responsável para que seja expedida carta com aviso de recebimento 

em mãos próprias, a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada 

para dar prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, III, § 

1º do CPC) (artigo 1.206 § 10 da CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 30921 Nr: 2011-66.2009.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVORADA MANUTENÇÕES E COMERCIO DE PEÇAS 

PARA TRATORES LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO ORTOLAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ BIANQUINI FERREIRA 

BARLETTE - OAB:3.602/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONICA CAROLINE ROMANO 

RIGAMONT ZAMO - OAB:17.347-A

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 4º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono o presente feito encaminhando ao 

setor responsável para que seja expedida carta com aviso de recebimento 

em mãos próprias, a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada 

para dar prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, III, § 

1º do CPC) (artigo 1.206 § 10 da CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 36967 Nr: 1666-32.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A, VLAMIR MARCOS 

GRESPAN JUNIOR, NILTON MASSAHARU MURAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASCARELLO COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189, NILTON MASSAHARU MURAI - OAB:16783/O, VLAMIR 

MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069- MT, MAURO ROSALINO BREDA - OAB:MT/14.687

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 4º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono o presente feito encaminhando ao 

setor responsável para que seja expedida carta com aviso de recebimento 

em mãos próprias, a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada 

para dar prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, III, § 

1º do CPC) (artigo 1.206 § 10 da CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 2457 Nr: 72-37.1998.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDOLIN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8123, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o exequente para indicar bens à penhora no prazo de 05 dias, 

caso não se manifeste no prazo assinalado ou não indique bens, fica 

desde já determinada a suspensão do presente feito com fundamento no 

artigo 921 do CPC, conforme decisão de fls. 233.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 19456 Nr: 615-59.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROVITUS LUCERNA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA MENDES VIANNA 

CARDOSO - OAB:OAB/RJ 67677, SYLLA CHERFAN CRISTO DA COSTA 

E SILVA - OAB:172605

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOPOLDO LOADYR DA 

SILVA JUNIOR - OAB:6757-B MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 4º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono o presente feito encaminhando ao 

setor responsável para que seja expedida carta com aviso de recebimento 

em mãos próprias, a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada 

para dar prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, III, § 

1º do CPC) (artigo 1.206 § 10 da CNGC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 127016 Nr: 5015-96.2018.811.0046

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 
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Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUELI LOURENÇO ARANTES 

DE OLIVEIRA - OAB:23.736/MT

 Vistos.

 Tendo em vista a necessidade de se realizar audiência concentrada com 

a máxima urgência, visando a melhor prestação jurisdicional e tutelando o 

melhor interesse das crianças e adolescentes acolhidos, conforme 

princípio previsto no Estatuto da Criança e Adolescente-ECA e acolhendo 

as determinações do Ofício Circular nº 300/2018/CEJA, proceda-se com o 

integral atendimento dos expedientes abaixo:

1 – DESIGNO a audiência concentrada para o dia 22 de novembro de 

2018, às 13h30min, a serem realizadas no “Lar da Criança Recanto Feliz”.

2 – Intime-se o CRAS/CREAS.

 3 – Intime-se equipe interprofissional, assistente social e psicóloga do 

Juízo.

4 – Intime-se o Conselho Tutelar.

5 – Intime-se o Ministério Público.

6 – Intime-se a cuidadora do abrigo.

7 – Intime-se a parte requerida por meio de oficial de justiça para querendo 

comparecer na audiência e também seu procurador via DJE.

8 - Determino ainda a realização de estudo psicossocial por meio da 

assistente social e psicóloga do juízo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 102989 Nr: 2222-24.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILSON RIBEIRO MESSIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes para que, no prazo comum 

de 15 dias, se manifestem nos presentes autos. Decorrido tal prazo sem 

manifestação, desde já informo que os autos serão arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 92409 Nr: 3151-91.2016.811.0046

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO LUIZ SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVANETE CARNEIRO DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes para que, no prazo comum 

de 15 dias, se manifestem nos presentes autos. Decorrido tal prazo sem 

manifestação, desde já informo que os autos serão arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 99374 Nr: 587-08.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENITA CARDOSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes para que, no prazo comum 

de 15 dias, se manifestem nos presentes autos. Decorrido tal prazo sem 

manifestação, desde já informo que os autos serão arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 92271 Nr: 3088-66.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angela Schons

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO DE ALENCAR SOUZA - 

OAB:1904/RO, CARLA REGINA SCHONS - OAB:3900, JOSÉ EUDES 

ALVES PEREIRA - OAB:2897/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes para que, no prazo comum 

de 15 dias, se manifestem nos presentes autos. Decorrido tal prazo sem 

manifestação, desde já informo que os autos serão arquivados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 6206 Nr: 187-19.2002.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTÔNIO DE CASTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCOMAT CIA SUCRO ALCOOLEIRA DE MATO 

GROSSO, NERI GUILHERME ARTMANN, USIMAT DESTILARIA DE ÁLCOOL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:5653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE OLIVEIRA CASTRO 

- OAB:9.237/MT, EDUARDO DESIDÉRIO - OAB:40321/PR, FABIO LUIS 

ANTONIO - OAB:OAB/PR 31.149, GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845, JOÃO BATISTA NICHELE - OAB:7540-B, LEONARDO 

GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT

 Vistos.

Em relação à manifestação de fls. 2085 que apontou a impossibilidade de 

ser realizada a transferência global do valor e que a guia judicial emitida 

em substituição não teria sido ainda adimplida e considerando o 

requerimento para realização de penhora on line, DEFIRO a solicitação de 

fls. 2085, verso e nesta oportunidade anexo a esta decisão o recibo de 

protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados no valor de R$ 641,275,10.

 Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Por fim, intime-se a parte exequente para que se manifeste acerca da 

manifestação do administrador.

 Intime-se a parte executada para depositar os honorários periciais 

apresentados às fls. 2077/2079 no prazo de 15 dias, sob pena de 

perdimento da prova.

Caso a penhora on line seja infrutífera, desde já determino a intimação do 

administrador para que manifeste informando ao juízo qual seria a forma 

que ele identifica como sendo viável para que a empresa realize a 

quitação do crédito em execução, ou se ele entende que sua atuação 

como administrador será infrutífera em razão da situação fática que se 

encontra a empresa.

 P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 17125 Nr: 2094-24.2005.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 
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Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM CÂNDIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Assiste razão ao exequente em sua petição de fls. 213, de forma que 

valho-me do artigo 274, § único do CPC para presumir válida a intimação 

certificada às fls. 211.

 Tendo em vista que já decorreu o prazo para pagamento espontâneo, 

defiro o pedido de fls. 197, item 3.2, para DEFIRIR a penhora online e, 

nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor.

 Caso a parte não se manifeste no prazo assinalado ou não indique bens, 

fica desde já determinada a suspensão do presente feito com fundamento 

no artigo 921 do CPC.

Decorrido o prazo de 01 ano, sem que a parte se manifeste, determino o 

arquivamento dos autos.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 25345 Nr: 2758-84.2007.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMPOS DE JULIO ENERGIA S/A, PARECIS ENERGIA 

S/A, SAPEZAL ENERGIA S/A, RONDON ENERGIA S/A, TELEGRÁFICA 

ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO ANTONIO NICARETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO PEREIRA DA COSTA - 

OAB:2887/RO, JOÃO CELESTINO CORRÊA DA COSTA NETO - 

OAB:4611-B/MT, RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - OAB:15629, 

VITOR HUGO FORNAGIERI - OAB:15661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANI CAROLINE NUNES DUTRA 

- OAB:21807/O, ELIANE CAMARGO - OAB:80427, PEDRO GARCIA 

TATIM - OAB:8187-B

 Vistos.

Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes, 

desta feita determino a intimação da parte embargada para que se 

manifeste em 5 dias.

Decorrido o prazo, autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 39997 Nr: 1015-63.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO BALBINOT, SONIA SALETE SEGA 

BALBINOT, JACIR BALBINOT, SONIA MARA FOSSA BALBINOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VINICIUS SILVA GORAIB 

- OAB:158.029 OAB/SP, RICARDO MARTINEZ - OAB:149028 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO AVELINO DE 

OLIVEIRA NETO - OAB:3249/RO, Sandro Ricardo Salonski Martins - 

OAB:1084/RO

 Vistos.

Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes, 

desta feita determino a intimação da parte embargada para que se 

manifeste em 5 dias.

Decorrido o prazo, autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 65899 Nr: 4083-84.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6.294-A/MT, RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Trata-se de pedido de arresto online, via BacenJud realizado pela 

parte exequente, tendo em vista que o réu ainda não foi citado. Decido. 

Cuida-se de pedido de medida cautelar de arresto incidental feito pelo 

autor. Oportuno consignar que o artigo 301 do Código de Processo Civil 

preceitua que: Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode 

ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro 

de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para 

asseguração do direito. Para o deferimento da tutela de urgência, no caso, 

cautelar de arresto, de maneira incidental, importante consignar que é 

necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

conforme aduz o artigo 300 do Código de Processo Civil. Nos autos consta 

que já foi tentado realizar a citação postal e pessoal do executado, sendo 

que tais atos restaram infrutíferos. Assim o feito está praticamente 

paralisado há quase um ano, ocasião esta em que o exequente está 

buscando por endereço do executado. (...) Posto isto, DEFIRO o arresto 

on line e, nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de 

protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados. Os autos permanecerão no Gabinete até que se 

processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco 

Central. Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para 

a Conta Única do Poder Judiciário. Considerar-se-á efetuada o arresto 

quando confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o 

protocolo emitido pelo sistema BACEN JUD, que será juntado aos autos. 

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, as executadas deverão ser 

citadas para, querendo, oporem embargos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 29115 Nr: 198-04.2009.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO SIMONIDIO DE ALMEIDA-ME, DIVINO 

SIMONIDIO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223-B, LEONARDO GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT, 

LEOPOLDO LOADYR DA SILVA JUNIOR - OAB:6757-B MT

 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora online em que a parte adversa ainda não 

adimpliu o crédito devido.

 Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, DEFIRO a penhora online e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 
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perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor.

 Caso a parte não se manifeste no prazo assinalado ou não indique bens, 

fica desde já determinada a suspensão do presente feito com fundamento 

no artigo 921 do CPC.

Decorrido o prazo de 01 ano, sem que a parte se manifeste, determino o 

arquivamento dos autos.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 25048 Nr: 2351-78.2007.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR DOMINGUES PIMENTA, PAULO 

CÉSAR DOMINGUES PIMENTA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223-B, LEOPOLDO LOADYR DA SILVA JUNIOR - OAB:6757-B 

MT

 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora on line da quantia de R$ 377.656,79, 

requerida pela parte autora nos presentes autos, visto que os executados 

Paulo César Domingues Pimenta - ME/ CNPJ: 03.621.665/0001-00 e Paulo 

César Domingues Pimenta/ CPF: 460.388.331-53 e ainda não adimpliram o 

crédito que se encontra em execução.

 Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, DEFIRO a penhora on line e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38942 Nr: 3640-07.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAES VALÉRIO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora online em que a parte adversa ainda não 

adimpliu o crédito devido.

 Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, DEFIRO a penhora online e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor.

 Caso a parte não se manifeste no prazo assinalado ou não indique bens, 

fica desde já determinada a suspensão do presente feito com fundamento 

no artigo 921 do CPC.

Decorrido o prazo de 01 ano, sem que a parte se manifeste, determino o 

arquivamento dos autos.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 30753 Nr: 1840-12.2009.811.0046

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODELCIO PANNEBECKER, CLENI MARIA PANNEBECKER, 

ODELCIO ARTUR PANNEBECKER, FLAVIANE RAMALHO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO MARIA, ALVARINA JORNANI 

MARIA, SÉRGIO DAL PRÁ, SELOI DA SILVA MARIA, DULCE MARIA DAL 

PRÁ, ADNIR ROGÉRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881

 Vistos.

Decisão de fls. 447 determinou a intimação das partes para especificação 

de provas.

A parte autora apresenta rol de testemunhas às fls. 452, sendo que a 

parte requerida requer o julgamento antecipado da lide (fls. 456).

Decisão de fls. 458/461 nomeou perito. Laudo técnico pericial acostado às 

fls. 553/607.

A parte requerida pugna às fls. 610/611 a designação de audiência para 

oitiva do perito subscritor do laudo pericial e oitiva de testemunhas.

A parte requerente não impugna o laudo pericial.

Decido.

Considerando que o §1º, inciso I do artigo 477 afirma que O perito do juízo 

tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto sobre o 

qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, bem como a 

parte ré afirma Às fls. 610/611 que há contradição no laudo pericial 

INTIME-SE o perito judicial a esclarecer tal ponto.

Se, após a manifestação do perito, ainda houver necessidade de 

esclarecimento o perito poderá ser ouvido na audiência de instrução e 

julgamento, sendo que as partes deverão se manifestar a esse ponto e 
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desde logo formular as perguntas sob forma de quesito (art. 477, §3º do 

CPC).

Expeça-se alvará judicial para liberação de 50% dos valores ao perito 

judicial, nos dados informados às fls. 692. Sendo que o remanescente ser 

pago apenas ao final, depois de prestados todos os esclarecimentos 

necessários (art. 465, §4º do CPC).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 69320 Nr: 2528-95.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINERAÇÃO SANTA ELINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAYME VICENTE VALADARES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504, GABRIELA LEITE HEINSCH - OAB:12845, SAMANTHA 

MONTEIRO DE CARVALHO BITTENCOURT - OAB:147921

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565/O-MT, SILVIA SOARES FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14610/O

 Vistos.

Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes, 

desta feita determino a intimação da parte embargada para que se 

manifeste em 5 dias.

Decorrido o prazo, autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 40682 Nr: 1696-33.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: USIMAT DESTILARIA DE ÁLCOOL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A, IGUAÇU ADM. E 

CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321/PR, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149/PR, LEONARDO 

GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR BRANDÃO JUNIOR - 

OAB:OAB/PR 54746, GIULLIANO ROBERTO CAMPIOL - OAB:OAB/PR 

33139, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15155/A

 Vistos.

Intime-se o perito nomeado para manifestar-se, no prazo de 15 dias, 

acerca da impugnação apresentada às fls. 425/426.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38569 Nr: 3268-58.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:14131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:156187/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por José Antônio Cardoso 

em face do Banco Bradesco, sendo que apresenta o valor que entende 

devido acrescido dos honorários advocatícios (fls. 225/234).

 O banco executado apresenta impugnação à execução (fls. 250/258), 

ocasião em que realiza a garantia do juízo mediante deposito judicial.

Foi nomeada perita judicial para elaborar os cálculos (fls. 274/276), sendo 

que laudo técnico judicial foi acostado Às fls. 285/305 que foi homologado 

às fls. 310.

Decido.

Considerando o laudo pericial, defiro em parte a impugnação da parte 

executada e declaro o excesso da execução nos moldes indicados pela 

perita judicial.

O artigo 924 declara que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Tendo em vista a satisfação da obrigação por parte do executado, julgo e 

declaro extinto o processo, com fundamento no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil.

Com fulcro no art. 85, §1º do Código do Processo Civil condeno o 

executado ao pagamento das custas, os quais arbitro em 10% do valor da 

causa.

A perícia aponta que o valor do indébito devido pelo banco executado é de 

R$ 3.205,05 (três mil, duzentos e cinco reais e cinco centavos) e de 

honorários sucumbenciais de R$ 8.037,70 (oito mil, trinta e sete reais e 

setenta e sete centavos), assim, expeça-se alvará judicial para liberação 

do aludido valor para a parte autora, em conta a ser informada pela 

mesma.

Expeça-se o alvará judicial para liberação do valor que tiver em conta em 

favor do banco executado.

Expeça-se alvará judicial para liberação do restante do valor relativo aos 

honorários periciais em favor da perita.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 33505 Nr: 1691-79.2010.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL COSTA DE CARVALHO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – Tendo em vista que o prazo de 5 dias do artigo 593 do CPP foi 

cumprido, recebo a presente apelação.

II – Considerando que o recurso de apelação foi impetrado nos termos do 

artigo 600, requerendo o apelante fosse intimado a apresentar suas 

razões recusais, proceda-se a intimação do patrono do réu para junta às 

razões no prazo legal.

III - Após, intime-se o Ministério Público para que, querendo, apresente 

suas contrarrazões.

III – Em seguida, decorrido o prazo, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 99197 Nr: 513-51.2017.811.0046

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJDS, NM, JAFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 26 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico que nos autos foi apresentado um 

recurso de apelação, de forma que neste momento, intimo a parte 

recorrida a apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 120117 Nr: 2048-78.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 
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INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES

1) Intimem-se as partes para que apresentem as alegações finais.

 2) Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 106265 Nr: 3676-39.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO DE SOUZA COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES decido. (...) (...) As declarações das testemunhas dão 

conta de que o autor laborava nas lides do campo, sempre em regime de 

economia familiar. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de 

aposentadoria rural por idade, no valor de um salário mínimo mensal, e 

neste momento antecipo a tutela para determinar que por meio do sistema 

JusConvênios a gestora geral solicite a implementação do benefício 

conforme abaixo discriminado. 1. Nome do Segurado: OSVALDO DE 

SOUZA COELHO 2. Benefício concedido: Aposentadoria por Invalidez 3. 

Data do início do benefício: 05/2017 4. Renda mensal inicial: 100% do 

benefício. Saliento que a Lei n. 13.457/2017 acrescentou o §4º ao art. 43 

da Lei n. 8.213/91 reforçando a possibilidade do INSS convocar o 

segurado por invalidez a qualquer momento para avaliação das condições 

que ensejaram a aposentadoria, com exceção ao disposto no art. 101, 

§1º, incisos I e II. Condeno o INSS a pagar à parte autora, após o trânsito 

em julgado da presente decisão, as parcelas atrasadas, desde a data do 

ajuizamento da ação, ou requerimento administrativo, caso tenha havido, 

aplicando-se para a atualização da condenação os critérios de pagamento 

de juros moratórios e de correção monetária os critérios previstos no art. 

1º-F da lei 9494/97. Condeno o INSS ao pagamento de honorários 

advocatícios, no percentual de 10%, sobre o valor da condenação 

(valores devidos entre o ajuizamento da ação e a data da sentença), 

conforme Súmula 111 do STJ. Em atenção ao artigo 475, § 2º, do Código 

de Processo Civil, deixo de remeter os autos a instância superior para 

reexame necessário, mormente pelo teor da Súmula 111 do STJ que 

evidencia que o valor da condenação não engloba as prestações 

vincendas. Isento o INSS do pagamento das custas processuais. 

Publique-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 121645 Nr: 2771-97.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL MARINO MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES (...) Decido. (...) As declarações das testemunhas dão 

conta de que o autor laborava nas lides do campo, sempre em regime de 

economia familiar. (....) Restou, assim, demonstrado o atendimento do 

requisito do exercício da atividade rural, em regime de economia familiar, 

no período de carência exigido, a justificar o deferimento do pedido. Por 

fim, o benefício ora postulado deve ser concedido desde a data do 

indeferimento do requerimento administrativo. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de aposentadoria rural por idade, 

no valor de um salário mínimo mensal, e neste momento antecipo a tutela 

para determinar que por meio do sistema JusConvênios a gestora geral 

solicite a implementação do benefício conforme abaixo discriminado 1. 

Nome do Segurado: MANOEL MARINO MARQUES 2. Benefício concedido: 

Aposentadoria por Idade de Trabalhador Rural 3. Data do início do 

benefício: 05/2018 4. Renda mensal inicial: 100% do benefício. 5. Data 

início do pagamento: 30 dias da intimação da sentença (caso ainda não 

tinha sido implantado). Condeno o INSS a pagar à parte autora, após o 

trânsito em julgado da presente decisão, as parcelas atrasadas, desde a 

data do ajuizamento da ação, ou requerimento administrativo, caso tenha 

havido, aplicando-se para a atualização da condenação os critérios de 

pagamento de juros moratórios e de correção monetária os critérios 

previstos no art. 1º-F da lei 9494/97. Condeno o INSS ao pagamento de 

honorários advocatícios, no percentual de 10%, sobre o valor da 

condenação (valores devidos entre o ajuizamento da ação e a data da 

sentença), conforme Súmula 111 do STJ. Em atenção ao artigo 496, § 3º, I 

do Código de Processo Civil, deixo de remeter os autos a instância 

superior para reexame necessário, mormente pelo teor da Súmula 111 do 

STJ que evidencia que o valor da condenação não engloba as prestações 

vincendas. Isento o INSS do pagamento das custas processuais. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 104578 Nr: 2888-25.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GF, EDSF, EKDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION - 

OAB:21135/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR LUIZ PRETTO - 

OAB:20.696/MT

 DELIBERAÇÕES

1) Declaro encerrada a instrução do feito.

 2) Intimem-se as partes para que apresentem as alegações finais, após 

vistas ao MPE.

 3) P. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 128764 Nr: 5718-27.2018.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERCIO GODIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN BENINI - OAB:OAB/PR 

41.409

 Código 128764

Vistos.

Cumpra-se na forma deprecada.

Designo audiência para inquirição da testemunha para o dia 08 de janeiro 

de 2019, às 16h00min.

No intuito de racionalizar o trabalho, a presente decisão serve como M A N 

D A D O D E I N T I M A Ç Ã O e eventual ofício requisitório de 

testemunhas, sendo que neste caso o presente documento será entregue 

ao comandante do policial militar.

 Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Após, devolva com nossas homenagens.

Comodoro/MT, 22 de outubro de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

ROMILDO JULIANO DE SOUZA, endereço profissional: MT235, s/n, 

Fazenda Comil, Campos de Júlio/MT

Advertências:

 A testemunha que devidamente intimada não comparecer na audiência 

terá sua revelia decretada.

 A testemunha que devidamente intimada não comparecer na audiência 

poderá ser multada em até 10 salários mínimos, sem prejuízo de responder 

por crime de desobediência e ainda ser condenada ao pagamento das 

custas da diligência.

 Observações:

 Todos deverão comparecer devidamente trajados e portando documentos 

pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 128427 Nr: 5560-69.2018.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036829/10/2018 Página 585 de 998



 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS TONHÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 Código 128427.

Vistos.

Cumpra-se na forma deprecada.

Designo audiência para interrogatório do réu para o dia 08 de janeiro de 

2019, às 15h30min.

No intuito de racionalizar o trabalho, a presente decisão serve como M A N 

D A D O D E I N T I M A Ç Ã O e eventual ofício requisitório de testemunhas 

policiais militares, sendo que neste caso o presente documento será 

entregue ao comandante do policial militar.

 Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Após, devolva com nossas homenagens.

Comodoro/MT, 16 de outubro de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

LUIZ CARLOS TONHÃO, brasileiro, casado, agricultor, filho de Carlos 

Tonhão e Guiomar Simionato Tonhão, nascido em 30.08.1959, natural de 

Ibitiuba/MG, portador da cédula de identidade nº 13097668 SSP/SP, CPF n 

412.776.436-87, residente na Estância Águas da Serra, Gleba Papagaio II, 

Zona Rural, no município de Nova Lacerda/MT, CEP 78.243-000, telefone 

(65) 99963-7006 ou 99921-1090.

Advertências:

 O réu que devidamente intimado não comparecer na audiência terá sua 

revelia decretada.

 A testemunha que devidamente intimada não comparecer na audiência 

poderá ser multada em até 10 salários mínimos, sem prejuízo de responder 

por crime de desobediência e ainda ser condenada ao pagamento das 

custas da diligência.

 Observações:

 Todos deverão comparecer devidamente trajados e portando documentos 

pessoais de identificação.
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EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001161-77.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

LILIANE BATISTA DOS SANTOS DE PAULA RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos. Firmada a competência deste Juízo, forte na 

competência excepcional do §3º do artigo 109 da Constituição Federal. 

Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a presente exordial. Defiro o 

pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 

98 do CPC. No tocante ao pedido da antecipação da tutela para a 

concessão do benefício previdenciário, necessária a verificação dos 

requisitos constantes no art. 300 do NCPC, os quais passo a analisar. 

Antes, mister ressaltar que a presente análise de pedido antecipatório dos 

efeitos da sentença de mérito é feita sob cognição sumária, não havendo 

a necessidade do magistrado utilizar-se da cognição exauriente com o fim 

de constatar a certeza do direito invocado, mas valendo-se sim de um 

juízo de probabilidade. Analisando os autos observa-se que não existem, 

por ora, provas suficientes para agasalhar a pretensão antecipatória, já 

que pairam dúvidas acerca da incapacidade laborativa, tendo em vista que 

as CIDs descritas no laudo médico são de patologias que não possuem, 

via de regra, o cordão de incapacitar uma pessoa da idade da autora, não 

havendo por isto o cumprimento dos requisitos de probabilidade do direito 

e o perigo de dano (art. 300 do CPC). Diante do exposto, INDEFIRO a 

antecipação de tutela, podendo ser objeto de reapreciação após a 

realização da perícia. Ainda, em consonância com a Recomendação 

Conjunta n.01, de 15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a adoção de 

procedimentos uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão 

de benefícios previdenciários de aposentadoria por invalidez, 

auxílio-doença e auxílio acidente, DETERMINO a realização de perícia antes 

da citação. Assim, em razão da suposta patologia que está acometido a 

parte requerente, NOMEIO perito judicial, independentemente de 

compromisso (art. 466 do CPC), o Dr Vagner Hoffmann, CRM-RO 3460, 

com endereço Rua Terezina, 345, Vilhena/RO, devendo ser intimado desta 

nomeação para conhecimento e realização da perícia médica necessária. 

Arbitro os honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), tendo em 

vista que o perito deverá se locomover da localidade onde reside 

(Vilhena/RO) até esta Comarca de Comodoro/MT. Designo a perícia para o 

dia 07 de dezembro de 2018, às 15h00min. INTIME-SE o perito, por e-mail 

(hoffmannvagner@hotmail.com), para ciência dos quesitos, e da data para 

a realização da perícia na parte requerente. INTIMEM-SE as partes nos 

termos do art. 474 do Código de Processo Civil, para que estes e seus 

assistentes acompanham o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 

469 do mesmo diploma legal. O respectivo laudo deverá ser apresentado 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da efetivação da avaliação e/ou 

exame médico encimado. Passo a formular os quesitos do Juízo, nos 

seguintes termos: (01) Qual é a idade, profissão, a atividade habitual, a 

renda mensal (ou o meio de subsistência) e o grau de instrução da pessoa 

periciada? (02) A parte pericianda está atualmente trabalhando? Em que? 

Alternativamente: quando ela parou de trabalhar? No que trabalhava? (03) 

A parte periciada tem (ou teve) lesão, doença, sequela ou deficiência 

física que afete (ou tenha afetado) sua capacidade laboral? Descreva a 

doença/deficiência, indicando o CID/CIF, informando o atual estágio 

(estabilizado ou em fase evoluída), a data em que teve início e se há 

aleijão ou deformidade estética. (04) Há enquadramento na portaria 

interministerial MPAS/MS 2.998, de 23.08.2001, segundo o diagnóstico 

médico? (05) A parte pericianda tem pleno e efetivo acesso a tratamentos, 

aparelhos e remédios adequados que possibilitem que ela continue a 

trabalhar normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito colateral? 

(06) Qual é o grau de incapacidade para o trabalho: é total (impede o 

exercício de todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede apenas o 

exercício do trabalho habitual)? (07) A incapacidade laboral é permanente 

ou temporária? Neste último caso, qual é a previsão de recuperação da 

capacidade para o trabalho, se forem seguidas as prescrições médicas 

e/ou fisioterapêuticas? (08) Qual é a data provável do início da 

incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

provavelmente a incapacidade laboral? (09) A incapacidade decorre ou 

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? (10) A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros)? (11) 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Com efeito, a intimação deverá seguir 

acompanhada de cópia desta decisão e de eventuais quesitos 

apresentados pelas partes, assegurando-se ao profissional, a qualquer 

tempo, a consulta aos autos. Ressalto que o laudo pericial deverá 

responder de maneira satisfatória os quesitos apresentados. Com a 

juntada do laudo, CITE-SE o requerido para, querendo, contestar a 

presente ação no prazo legal (artigo 183 do Código de Processo Civil), 

com as advertências legais. Após, intime-se a parte requerente para se 

manifestar no prazo legal. Defiro o pedido do benefício da assistência 

judiciária gratuita. Por fim, em conformidade com a citada Recomendação 

Conjunta, intime-se o INSS para que junte aos autos o processo 

administrativo, bem como eventuais perícias administrativas e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionadas as pericias médicas realizadas. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Comodoro/MT. Marcelo Sousa Melo 

Bento de Resende Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001165-17.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO RICHE RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001165-17.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

EDIVALDO RICHE RODRIGUES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

o caso, tenho que o pedido de concessão de tutela específica 

liminarmente não encontra guarida. No que tange à tutela de urgência, não 

vislumbrei nos autos os elementos necessários à sua concessão, posto 

que ausente a demonstração de elementos probatórios nos autos para 

convencer o julgador, em sede de cognição sumária, a probabilidade do 

direito, bem como que há risco de dano, conforme preceitua o caput do 

artigo 300 do NCPC. In casu, a probabilidade do direito e o risco de dano, 

ao menos no presente momento não foram demonstrados de maneira 

robusta no bojo dos autos, posto que a prova documental colacionada 

indubitavelmente necessita de maior dilação probatória para a análise da 

verossimilhança da alegações da parte requerente. Isso porque, a parte 

autora ao relatar os fatos constitutivos de seu direito, sequer se deu ao 

trabalho de informar ao juízo qual a composição de seu grupo familiar e 

qual a renda da família. Não há também provas robustas acerca da 

deficiência da parte autora, necessitando de pericia medica. Desse modo, 

INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pela parte Requerente, ante ao 

não preenchimento dos requisitos legais, ao menos nesse momento 

processual, sem prejuízo da aplicação vindoura do principio rebus sic 

standibus. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita para a 

autora. Oportuno consignar que é desnecessária a designação de 

audiência conciliatória, nos moldes do artigo 334 do Código de Processo 

Civil, vez que, em feitos como tais, a parte requerida não costuma 

transacionar e nem comparecer a tal ato. Ainda, em consonância com a 

Recomendação Conjunta n.01, de 15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a 

adoção de procedimentos uniformes nas ações judiciais que envolvam a 

concessão de benefícios previdenciários de aposentadoria por invalidez, 

auxílio-doença e auxílio acidente, DETERMINO a realização de perícia antes 

da citação. Assim, em razão da suposta patologia que está acometido a 

parte requerente, NOMEIO perito judicial, independentemente de 

compromisso (art. 466 do CPC), o Dr Vagner Hoffmann, CRM-RO 3460, 

com endereço Rua Terezina, 345, Vilhena/RO, devendo ser intimado desta 

nomeação para conhecimento e realização da perícia médica necessária. 

Arbitro os honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), tendo em 

vista que o perito deverá se locomover da localidade onde reside 

(Vilhena/RO) até esta Comarca de Comodoro/MT. Designo a perícia para o 

dia 07 de dezembro de 2017, às 15h20min. INTIME-SE o perito, por e-mail 

(hoffmannvagner@hotmail.com), para ciência dos quesitos, e da data para 

a realização da perícia na parte requerente. INTIMEM-SE as partes nos 

termos do art. 474 do Código de Processo Civil, para que estes e seus 

assistentes acompanham o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 

469 do mesmo diploma legal. O respectivo laudo deverá ser apresentado 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da efetivação da avaliação e/ou 

exame médico encimado. Passo a formular os quesitos do Juízo, nos 

seguintes termos: (01) Qual é a idade, profissão, a atividade habitual, a 

renda mensal (ou o meio de subsistência) e o grau de instrução da pessoa 

periciada? (02) A parte pericianda está atualmente trabalhando? Em que? 

Alternativamente: quando ela parou de trabalhar? No que trabalhava? (03) 

A parte periciada tem (ou teve) lesão, doença, sequela ou deficiência 

física que afete (ou tenha afetado) sua capacidade laboral? Descreva a 

doença/deficiência, indicando o CID/CIF, informando o atual estágio 

(estabilizado ou em fase evoluída), a data em que teve início e se há 

aleijão ou deformidade estética. (04) Há enquadramento na portaria 

interministerial MPAS/MS 2.998, de 23.08.2001, segundo o diagnóstico 

médico? (05) A parte pericianda tem pleno e efetivo acesso a tratamentos, 

aparelhos e remédios adequados que possibilitem que ela continue a 

trabalhar normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito colateral? 

(06) Qual é o grau de incapacidade para o trabalho: é total (impede o 

exercício de todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede apenas o 

exercício do trabalho habitual)? (07) A incapacidade laboral é permanente 

ou temporária? Neste último caso, qual é a previsão de recuperação da 

capacidade para o trabalho, se forem seguidas as prescrições médicas 

e/ou fisioterapêuticas? (08) Qual é a data provável do início da 

incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

provavelmente a incapacidade laboral? (09) A incapacidade decorre ou 

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? (10) A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros)? (11) 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Com efeito, a intimação deverá seguir 

acompanhada de cópia desta decisão e de eventuais quesitos 

apresentados pelas partes, assegurando-se ao profissional, a qualquer 

tempo, a consulta aos autos. Ressalto que o laudo pericial deverá 

responder de maneira satisfatória os quesitos apresentados. Com a 

juntada do laudo, CITE-SE o requerido para, querendo, contestar a 

presente ação no prazo legal (artigo 183 do Código de Processo Civil), 

com as advertências legais. Após, intime-se a parte requerente para se 

manifestar no prazo legal. Defiro o pedido do benefício da assistência 

judiciária gratuita. Por fim, em conformidade com a citada Recomendação 

Conjunta, intime-se o INSS para que junte aos autos o processo 

administrativo, bem como eventuais perícias administrativas e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionadas as pericias médicas realizadas. 

Determino a realização de estudo socioeconômico, no sentido de avaliar 

as condições da parte requerente, ficando a cargo da Assistente Social 

lotada no fórum desta comarca, a qual deverá ser intimada pessoalmente, 

para realizar tal estudo no prazo de 30 dias. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Comodoro. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000384-92.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

MARIA MADALENA DE HOLANDA OLIVEIRA RÉU: INSS - AGÊNCIA LUCAS 

DO RIO VERDE Vistos. As partes são legitimas e estão bem representadas 

em juízo e não existem preliminares a serem analisadas. Fixo como ponto 

controvertido decidir se a parte requerente faz jus ou não ao benefício 

previdenciário da aposentadoria rural ou hibrida por idade. Designo o dia 

29/11/2018, às 15h00min, para audiência de instrução e julgamento. 

Determino o comparecimento pessoal das partes para prestarem 

depoimento pessoal, intimando-as e advertindo-as do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil. A contar da intimação desta 

decisão as partes possuem o prazo de 15 dias para juntarem nos autos o 

rol das testemunhas a serem ouvidas, nos termos dos artigos 357, §4º e 

450 do CPC. Intimem-se as partes, e seus advogados. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Comodoro. Marcelo Sousa Melo Bento de 

Resende Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000412-60.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

Estado de Mato Grosso (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMAZON EXPORT IND. E COMERCIO DE MADEIRA LTDA (EXECUTADO)

 

Impresso em: 26/10/2018 às 15:36 RECIBO DE DOCUMENTO ENVIADO E 

NÃO LIDO Código de rastreabilidade: 81120183767188 Documento: 

1000412-60.2018.8.11.0046.pdf Remetente: SECRETARIA DA 2ª VARA - 

COMODORO ( NICHOLAS SELZLER KLAHOLD ) Destinatário: SECRETARIA 

DA 2ª VARA - JUÍNA ( TJMT ) Data de Envio: 26/10/2018 15:35:42 

Assunto: Informo que a carta precatória em anexo fora encaminhada em 

caráter itinerante para cumprimento em outra Comarca, conforme certidão 

nos autos.
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Processo Número: 1001170-39.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:
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BRUNA FRANCIELY UEBEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO GIOVANI NICHELE OAB - MT0007705A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC - Universidade de Cuiabá (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001170-39.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

BRUNA FRANCIELY UEBEL RÉU: UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABÁ 

Vistos. Trata-se de Ação ordinária interposta por BRUNA FRANCIELY 

UEBEL contra UNIC - Universidade de Cuiabá todos devidamente 

qualificados. Aduziu o autor em síntese que o requerido inscreveu 

indevidamente seu nome nos órgãos de proteção ao crédito acerca de 

uma suposta dívida no patamar de R$ 1.263,00 (um mil e duzentos e 

sessenta e três reais). É o sucinto relatório. Decido. A Lei nº 9.099/95 

dispôs acerca da competência dos Juizados Especiais estabelecendo em 

seu artigo 3º, o âmbito de sua competência: Art. 3º O Juizado Especial 

Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das 

causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: I - as causas 

cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo; (destaquei). 

Nesta toada, assim prevê o enunciado 54 do Fonaje: ENUNCIADO 54 – A 

menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida 

pelo objeto da prova e não em face do direito material. (destaquei). No 

caso em testilha, depreende-se da leitura da petição inicial que o valor 

atribuído à causa, qual seja, R$ 1.263,00 (um mil e duzentos e sessenta e 

três reais), não ultrapassa 40 salários-mínimos. Considerando, portanto, o 

valor atribuído à causa e o fato da presente demanda não se tratar de alta 

complexidade, entendo que o processo deve tramitar no Juizado Especial, 

apresentando-se este juízo como absolutamente incompetente para 

apreciar e julgar a demanda. Desta feita, DECLINO A COMPETÊNCIA para o 

juizado especial dessa comarca, visando a maior efetividade da tutela 

jurisdicional, bem como a celeridade processual. Decorrido o prazo o 

prazo para interposição de recurso cabível e transcorrido este “in albis”, 

proceda com as baixas necessárias e encaminham-se os autos à vara 

competente. Intime-se. Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000323-37.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

INVEST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON RENATO DE GOES MENTZ (REQUERIDO)

 

Fica a parte autora intimada a comprovar nesses autos o pagamento das 

custas processuais, taxa judiciária e da diligência do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000405-68.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADALENA FERREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

MADALENA FERREIRA DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

JOSE DILSON DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Fica a parte autora intimada a comprovar o pagamento da diligência do 

oficial de justiça.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000346-80.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

MARLI DUARTE DE QUADROS DOS SANTOS RÉU: INSS - AGÊNCIA 

LUCAS DO RIO VERDE Vistos. O requerente Marli Duarte de Quadros 

ajuíza a presente Ação Previdenciária de Concessão de Auxilio Doença 

c/c Conversão em Aposentadoria por Invalidez em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos 

autos. O direito em litígio não admite transação, em razão de o requerido 

ser pessoa jurídica de direito público, sendo desnecessária a realização 

de audiência preliminar. Não verifico quaisquer das hipóteses previstas 

nos artigos 354 e 355, do Código de Processo Civil, passo a sanear o feito 

e à análise das provas a serem produzidas. Não havendo preliminares a 

serem analisadas e tampouco nulidades a serem pronunciadas, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO, remetendo–o à fase instrutória. Defiro a prova 

oral, qual seja a testemunhal. Na forma do art. 357, do Código de Processo 

Civil, concedo às partes o prazo de 10 (dez) dias para apresentação do 

rol de testemunhas cujo depoimento se pretende obter, caso ainda não 

indicadas, a serem contabilizados, na hipótese de intimação por meio do 

Diário da Justiça Eletrônico, a partir do primeiro dia útil seguinte ao da 

disponibilização da informação [art. 422, §2°, da Seção 9, do Capítulo 01, 

da CNGCGJ/MT]. Consigno que, em face do princípio da celeridade 

processual, o autor deverá trazer suas testemunhas independentes de 

intimação, sob pena de perder o direito à produção da prova testemunhal 

(art. 455, § 1º, 2º e 3º, do CPC), salvo se já tiverem se responsabilizado 

pelo comparecimento. Designo audiência de Instrução e Julgamento para o 

dia 21 de novembro de 2018, às 13h30min. Atendendo ao disposto no art. 

357, e seguintes do CPC DELIMITO como questões de fato sobre as quais 

recairá a atividade probatória: 1) Se a parte requerente é segurada (o) 

obrigatória da Previdência Social; 2) Se se encontra incapacitada (o) para 

atividades laborais; 3) Se ao tempo da incapacidade possuía qualidade de 

segurada (o). Desta feita, distribuo o ônus da prova da seguinte maneira: 

1) Incumbirá à parte autora comprovar que se encontra incapaz para 

atividades laborais; 2) Incumbirá ao INSS comprovar que a parte autora 

não detém a qualidade de segurada (o); Defiro a prova pericial pleiteada 

por ambas as partes, vez que o esclarecimento dos fatos controvertidos 

demanda conhecimentos específicos de técnico. E, para tanto nomeio 

como perito, independentemente de compromisso (art. 466, do CPC), o Dr 

Vagner Hoffmann, CRM-RO 3460, com endereço à Rua Terezina, 345, 

Vilhena/RO, devendo ser intimado desta nomeação para conhecimento e 

realização da perícia médica necessária, para responder os quesitos 

apresentados pelas partes, devendo o mesmo ser intimado desta 

nomeação. Designo a perícia médica para o dia 07 de dezembro de 2018, 

a partir das 15h20min, no prédio do Fórum desta comarca, devendo as 

partes serem intimadas para a realização do exame. O respectivo laudo 

deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

efetivação do exame médico. Faculto às partes dentro do prazo de 05 

(cinco) dias, a indicação de assistentes técnicos. Saliento que os 

honorários periciais serão quitados consoantes dispõe o art. 95 e SS do 

CPC. Fixo honorários periciais no valor máximo da tabela II, da Resolução 

nº 305/2014, do Conselho da Justiça Federal e, com base no parágrafo 

único do artigo 3º da resolução retromencionada e, multiplico, por dois, 

referido valor, haja vista a complexidade do exame e ao local de sua 

realização, sendo assim, fixo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), 

devendo ser expedido ofício nos moldes do anexo I, da referida resolução, 

e os demais atos necessários ao pagamento junto a Justiça Federal - 

Seção Judiciária de Mato Grosso 1ª Região. Intimem-se as partes, que 

estas detêm o prazo de 15 (quinze) dias para alegar qualquer das 

matérias constantes no art. 465, §1º, I, CPC bem como para indicação de 

assistentes técnicos e apresentação de quesitos (art. 421, § 1.º, II, CPC) 

sob pena de preclusão. Após, realizada a perícia, intimem-se as partes 

para apresentarem alegações finais em forma de memorial em prazo 

comum de 15 (quinze) dias em analogia ao art. 477, §1º, CPC. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 23 de outubro de 2018. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001071-69.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS MALEK HANNA OAB - RO0000356A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. (REQUERIDO)

PETROLEO SABBA SA (REQUERIDO)

 

Fica a parte interessada na oitiva da testemunha intimada a comprovar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça ou a intimação da mesma para 
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que compareça independente de intimação do juízo.
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Processo Número: 1000346-80.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI DUARTE DE QUADROS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000346-80.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

MARLI DUARTE DE QUADROS DOS SANTOS RÉU: INSS - AGÊNCIA 

LUCAS DO RIO VERDE Vistos. O requerente Marli Duarte de Quadros 

ajuíza a presente Ação Previdenciária de Concessão de Auxilio Doença 

c/c Conversão em Aposentadoria por Invalidez em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos 

autos. O direito em litígio não admite transação, em razão de o requerido 

ser pessoa jurídica de direito público, sendo desnecessária a realização 

de audiência preliminar. Não verifico quaisquer das hipóteses previstas 

nos artigos 354 e 355, do Código de Processo Civil, passo a sanear o feito 

e à análise das provas a serem produzidas. Não havendo preliminares a 

serem analisadas e tampouco nulidades a serem pronunciadas, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO, remetendo–o à fase instrutória. Defiro a prova 

oral, qual seja a testemunhal. Na forma do art. 357, do Código de Processo 

Civil, concedo às partes o prazo de 10 (dez) dias para apresentação do 

rol de testemunhas cujo depoimento se pretende obter, caso ainda não 

indicadas, a serem contabilizados, na hipótese de intimação por meio do 

Diário da Justiça Eletrônico, a partir do primeiro dia útil seguinte ao da 

disponibilização da informação [art. 422, §2°, da Seção 9, do Capítulo 01, 

da CNGCGJ/MT]. Consigno que, em face do princípio da celeridade 

processual, o autor deverá trazer suas testemunhas independentes de 

intimação, sob pena de perder o direito à produção da prova testemunhal 

(art. 455, § 1º, 2º e 3º, do CPC), salvo se já tiverem se responsabilizado 

pelo comparecimento. Designo audiência de Instrução e Julgamento para o 

dia 21 de novembro de 2018, às 13h30min. Atendendo ao disposto no art. 

357, e seguintes do CPC DELIMITO como questões de fato sobre as quais 

recairá a atividade probatória: 1) Se a parte requerente é segurada (o) 

obrigatória da Previdência Social; 2) Se se encontra incapacitada (o) para 

atividades laborais; 3) Se ao tempo da incapacidade possuía qualidade de 

segurada (o). Desta feita, distribuo o ônus da prova da seguinte maneira: 

1) Incumbirá à parte autora comprovar que se encontra incapaz para 

atividades laborais; 2) Incumbirá ao INSS comprovar que a parte autora 

não detém a qualidade de segurada (o); Defiro a prova pericial pleiteada 

por ambas as partes, vez que o esclarecimento dos fatos controvertidos 

demanda conhecimentos específicos de técnico. E, para tanto nomeio 

como perito, independentemente de compromisso (art. 466, do CPC), o Dr 

Vagner Hoffmann, CRM-RO 3460, com endereço à Rua Terezina, 345, 

Vilhena/RO, devendo ser intimado desta nomeação para conhecimento e 

realização da perícia médica necessária, para responder os quesitos 

apresentados pelas partes, devendo o mesmo ser intimado desta 

nomeação. Designo a perícia médica para o dia 07 de dezembro de 2018, 

a partir das 15h20min, no prédio do Fórum desta comarca, devendo as 

partes serem intimadas para a realização do exame. O respectivo laudo 

deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

efetivação do exame médico. Faculto às partes dentro do prazo de 05 

(cinco) dias, a indicação de assistentes técnicos. Saliento que os 

honorários periciais serão quitados consoantes dispõe o art. 95 e SS do 

CPC. Fixo honorários periciais no valor máximo da tabela II, da Resolução 

nº 305/2014, do Conselho da Justiça Federal e, com base no parágrafo 

único do artigo 3º da resolução retromencionada e, multiplico, por dois, 

referido valor, haja vista a complexidade do exame e ao local de sua 

realização, sendo assim, fixo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), 

devendo ser expedido ofício nos moldes do anexo I, da referida resolução, 

e os demais atos necessários ao pagamento junto a Justiça Federal - 

Seção Judiciária de Mato Grosso 1ª Região. Intimem-se as partes, que 

estas detêm o prazo de 15 (quinze) dias para alegar qualquer das 

matérias constantes no art. 465, §1º, I, CPC bem como para indicação de 

assistentes técnicos e apresentação de quesitos (art. 421, § 1.º, II, CPC) 

sob pena de preclusão. Após, realizada a perícia, intimem-se as partes 

para apresentarem alegações finais em forma de memorial em prazo 

comum de 15 (quinze) dias em analogia ao art. 477, §1º, CPC. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 23 de outubro de 2018. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 104564 Nr: 2881-33.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLGA MARIA MATTOS, VALDIR DA SILVA MATTOS, 

VITÓRIO QUENEBRE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLÍVIO RECK, THEREZINHA BELMONTE RECK, 

CARLOS REIS MOLEIRO GARCIA, NEUZA GOUVEA MOLEIRO, TALÍRIO 

PREUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FABRICIO SANTIAGO - 

OAB:14058/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAREN LETICIA DOS SANTOS 

MORAES - OAB:24237/O, PEDRO GARCIA TATIM - OAB:8187-B, 

THIAGO SABIONI VALADARES - OAB:16218/MT

 Cód. 104564

Vistos.

Trata-se de Ação anulatória interposta por OLGA MARIA MATTOS e 

Outros contra THEREZINHA BELMONTE RECK e Outros todos devidamente 

qualificados.

Na contestação apresentada pelo requerido TALÍRIO PREUSS foi alegado 

incompetência deste juízo, sob o argumento de que a Ação Trabalhista 

que contristou o imóvel de propriedade da Requerida Therezinha Reck e 

de seu falecido esposo Olívio Reck, em favor do Requerido, não ocorreu 

na justiça comum, mas sim na Justiça do Trabalho da cidade de Pontes e 

Lacerda, MT, sendo que, na sua concepção a ação anulatória referente à 

constrição de imóvel por parte do Requerido não pode ser decidida e/ou 

anulada por este juízo.

É o sucinto relatório.

Decido.

Dos termos da norma processual civil vigente retira-se o princípio de que 

compete ao juízo que praticou o ato executivo apreciar a ação que visa 

desconstitui-lo. Observa-se pela documentação apresentada a exordial 

que fora o juízo trabalhista quem homologou o acordo celebrado entre o 

requerido Talírio e terceiro e por consequência os atos expropriatórios em 

que busca o autor a anulação.

Nesta toada, conquanto não tenha o réu Talírio mantido relação de 

emprego ou trabalho com o autor, foi arrolado nos autos como litisconsorte 

passivo, atraindo deste modo a competência da justiça do trabalho para 

julgar as lides que tenham origem no cumprimento de suas próprias 

sentenças, nos moldes do art. 877, CLT.

Desta feita, DECLINO A COMPETÊNCIA para a Vara do Trabalho de Pontes 

e Lacerda-MT, para processamento do feito, visando a maior efetividade 

da tutela jurisdicional, bem como a celeridade processual.

Proceda com as baixas necessárias e encaminham-se os autos à vara 

competente.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 25 de outubro de 2018.

(assinado eletronicamente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 98208 Nr: 57-04.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICÍPIO DE NOVA LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Tendo em vista que esta Comarca atualmente encontra-se sem Defensor 

Público, não havendo resposta, nomeio como curador especial o douto 
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advogado Osmar Luiz Pretto OAB 20.696, devendo o mesmo ser intimado 

pessoalmente da presente nomeação, para que dê o devido 

impulsionamento ao feito.

Ressalto que, com a designação de Defensor Público para esta comarca, 

a presente nomeação será revogada, fixando-se os honorários 

advocatícios pelo trabalho efetuado.

Às providencias.

Comodoro-MT, 25 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 108285 Nr: 4598-80.2017.811.0046

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Homologo a renuncia da advogada intimada anteriormente e, nomeio como 

curadora especial a douta advogada Taiana Cristina Carvalho Marques 

OAB 25.314, devendo a mesma ser intimada pessoalmente da presente 

nomeação para que dê o devido impulsionamento ao feito.

Ressalto que, com a designação de Defensor Público para esta comarca, 

a presente nomeação será revogada, fixando-se os honorários 

advocatícios pelo trabalho efetuado.

Às providencias.

Comodoro-MT, 25 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 106189 Nr: 3639-12.2017.811.0046

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRABDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE DOLORES NOGUEIRA 

OLIVEIRA PARAGUAÇU - OAB:25139 - O/MT, DEFENSORIA PÚBLICA 

DA COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Tendo em vista que esta Comarca atualmente encontra-se sem Defensor 

Público, não havendo resposta, nomeio como curadora especial da parte 

requerida, a douta advogada Marineusa de Oliveira OAB 23.952, devendo 

a mesma ser intimada pessoalmente da presente nomeação para que dê o 

devido impulsionamento ao feito.

Ressalto que, com a designação de Defensor Público para esta comarca, 

a presente nomeação será revogada, fixando-se os honorários 

advocatícios pelo trabalho efetuado.

Às providencias.

Comodoro-MT, 25 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38022 Nr: 2720-33.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO PINZON ZAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:13571/B, JOÃO BATISTA ARAUJO BARBOSA - 

OAB:9847/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:13.625-B, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417/B, SERGIO 

HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9.724/MT

 Compulsando nos autos verifiquei que os advogados do requerido foram 

cadastrados no sistema APOLO depois da publicação da Decisão de fls.: 

118, não sendo intimados via DJE. Desta maneira, impulsionos os autos 

para intimar a parte requerida da R. Decisão exarada na data: 04/05/2018, 

fls.: 118.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 66173 Nr: 4361-85.2013.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAIVA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI 

GARCIAL LOPES - OAB:11877-A/MT

 Ficam as partes intimadas do cálculo expedido nas fls.: 110/111, dos 

autos do processo em epígrafe. Devendo apresentar manifestação dentro 

do prazo de 05 (cinco) dias; conforme R. Decisão de fls.: 107/108.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 110517 Nr: 5490-86.2017.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681, Marcus Vinicius Esbalqueiro - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Homologo a renuncia da advogada intimada anteriormente e, nomeio como 

curadora especial a douta advogada Rosangela Bordinhão Baiaroski da 

Silva OAB 17.408, devendo a mesma ser intimada pessoalmente da 

presente nomeação para que dê o devido impulsionamento ao feito.

Ressalto que, com a designação de Defensor Público para esta comarca, 

a presente nomeação será revogada, fixando-se os honorários 

advocatícios pelo trabalho efetuado.

Às providencias.

Comodoro-MT, 25 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 112215 Nr: 6255-57.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHON LENNON SOUSA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HENRIQUE RAMPASO 

MIRANDA - OAB:20441/O- MT

 Vistos.

Tendo em vista os endereços apresentados pelo Ministério Público em ref. 

69 e 71, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de 

novembro de 2018, às 13h50min, oportunidade em que serão colhidos os 

depoimentos das testemunhas de acusação, bem como interrogado o réu, 

devendo esse ser intimado no endereço desta Comarca.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036829/10/2018 Página 590 de 998



 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 75046 Nr: 1185-30.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO E REPRESENTAÇÕES SIGNOR LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): irones giussani, IRINEU VIAN, IRENE IZABEL 

VIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187, PEDRO GARCIA TATIM - OAB:8187-B

 Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido 

na inicial, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR Irones Giussani e outros ao pagamento do valor assumido no 

termo de confissão de dívida celebrado com o autor. O “quantum” devido 

deverá ser objeto de liquidação de sentença, considerando que há 

necessidade de abatimento dos valores já quitados pelo requerido, para 

Comércio e representações Signor Ltda, devidamente atualizado pelo 

índice INPC a partir da data do vencimento de cada cártula não paga, com 

juros de mora fixados no patamar de 1% ao mês a partir da 

citação.Condeno a requerida ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem como honorários de sucumbência. Fixo a verba em 15% 

do valor da condenação. Transitada em julgado, arquive-se, com as 

baixas de anotação e estilo.P. I. C.Comodoro-MT, 25 de outubro de 2018.

(assinado digitalmente)Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 271 Nr: 238-35.1999.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PORFIRIO DAS VIRGENS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BOSCO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA MARIA DOS SANTOS - 

OAB:MT - 5.278-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte executada intimada a indicar os dados necessários para a 

confecção do alvará, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 35075 Nr: 3258-48.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON SIMIONATTO, MARA ARENHART 

SILVA, JOÃO FERREIRA DA SILVA, CARLOS WEST, KENIA CHAVES 

WEST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 35075

SENTENÇA

Vistos etc.,

Cuida-se de ação de Execução de Título Extrajudicial em que as partes 

Banco do Brasil S/A (exequente) e Edson Simionatto, Mara Arenhart Silva, 

João Ferreira da Silva, Carlos West e Kenia Chaves West (executados) 

formularam novo acordo, após extinção do feito por sentença 

homologatória, novando a dívida existente (fls. 90/91).

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Verifica-se que não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que 

possam receber a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice se 

apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, já que em 

consonância com os ditames legais, ainda que sua realização tenha se 

dado após sentença.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta decisão e, por corolário, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, forte no art. 487, 

inciso III do Código de Processo Civil.

 Custas e honorários conforme acordo.

Após, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Comodoro-MT, 17 de agosto de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 31779 Nr: 30-65.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANI BELUSSI RIBEIRO, CLIMÉRIO DUTRA 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B, GERSON DA SILVA OLIVEIRA - OAB:8350/MT, Ildo de 

Assis Macedo - OAB:3541, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056, SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 Pelo exposto, ainda tendo em vista a ordem preferencial de penhora 

prevista no art. 835 do CPC, DEFIRO o bloqueio online, de numerário 

existente em conta bancária do executado pelo sistema BACENJUD, com 

fulcro no art. 854, caput, do Código de Processo Civil, que assim 

dispõe:Art. 854 - Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em 

aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência 

prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por 

meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes 

em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado 

na execução.Cuida-se de sistema na internet, por meio do qual poderão 

ser encaminhadas ao Banco Central, eletronicamente, solicitações de 

informações acerca da existência de contas correntes e de aplicações 

financeiras, determinações de bloqueio e/ou desbloqueio de contas e 

comunicações de decretação e extinção de falências envolvendo 

pessoas físicas e jurídicas, clientes do Sistema Financeiro Nacional.No 

mais, considerando que não foram encontrados valores a serem 

penhorados na contracorrente e/ou aplicações financeiras em que a parte 

executada figura como titular, determino a intimação da parte exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca do 

prosseguimento do feito, indicando bens da parte devedora passíveis de 

constrição judicial, sob pena de extinção do feito, conforme interpretação 

extensiva do disposto no art. 485, inciso III, do CPC.Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Comodoro-MT, 16 de julho de 2018.Antonio 

Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 84747 Nr: 570-06.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE CORTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ JULIO KRIGNL, JUSSARA REBELLO 

FLORES KRIGNL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO DE JULIO 

PIOVEZAN - OAB:20746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULCINEIA BISI - OAB:59743

 Tendo em vista o despacho de ref: 62, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar as partes, por meio de seus patronos para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que pretendem produzirem, 

justificando de forma fundamentada a necessidade de realização destas. 

Ainda, em consonância com o principío da celeridade, conforme o mesmo 

despacho supracitado, caso queiram, apresentem perante este juízo para 

posterior apreciação, delimitação consensual das questões de fato e de 

direito a que se referem os incisos II e IV do art. 357, CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 84747 Nr: 570-06.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CLARICE CORTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ JULIO KRIGNL, JUSSARA REBELLO 

FLORES KRIGNL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO DE JULIO 

PIOVEZAN - OAB:20746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULCINEIA BISI - OAB:59743

 Código 84747

VISTOS.

 Intimem-se as partes por meio de seus patronos via DJE/carga eletrônica, 

para que, em 05 (cinco) dias [art. 218, §1º, CPC] prazo este, que será 

contado em dobro no caso do art. 186, CPC, especifiquem as provas que 

pretendem produzir, justificando de forma fundamentada a necessidade 

de realização destas.

 Na mesma oportunidade em consonância com o princípio da celeridade 

processual intimem-se as partes para que caso queiram apresentem 

perante este juízo para posterior apreciação, delimitação consensual das 

questões de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do art. 

357, CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 19 de outubro de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 89434 Nr: 2006-97.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA GOMES TEMPONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDOLÂNDIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENECI ALVES APOLINARIO - 

OAB:RO/1007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a r. sentença prolatada nos autos na ref: 29, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte requerente a fim de que 

tenha conhecimento daquela, para que após transcorrido o prazo 

recursal, seja certificado o trânsito em julgado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 99156 Nr: 494-45.2017.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CINTIA MELISSA LAZARETE STRANIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERY DELAZZERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALCIR RODRIGUES DE 

VARGAS - OAB:5881/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10917-A

 Tendo em vista o recurso de apelação acostado nos autos na ref: 22, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte apelada 

para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 108519 Nr: 4699-20.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI- COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO 

NOROESTE DE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE MARCOLINO DE OLIVEIRA, CARLOS 

PEREIRA MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a r. sentença proferida nos autos na ref: 36, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para que tenham 

ciência daquela, a fim de que, após transcorrido o prazo legal, seja 

certificado o trânsito em julgado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 69182 Nr: 2409-37.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA NEUZA DE MESQUITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIANE BLANCH BENITES - 

OAB:OAB/MT 23580

 Vistos.

O representante do Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de 

Maria Neuza de Mesquita, a qual foi devidamente recebida.

Citada a denunciada apresentou resposta escrita à acusação, nos termos 

do art. 396-A do CPP.

É o relatório do necessário.

 Decido.

Diante da manifestação da defesa da denunciada, que deixou de arguir 

qualquer tema adstrito ao recebimento da denúncia, não há se falar na 

incidência do art. 397 do CPP, pois, não configurada na espécie 

“existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; da 

culpabilidade do agente; manifesta atipicidade do fato ou evidente extinção 

da punibilidade do agente”, razão pela qual, o feito deve continuar sua 

marcha com sua consequente instrução.

 Isto posto, mantenho a decisão que recebeu a peça acusatória, 

designando audiência de instrução e julgamento (art. 399 do CPP) para o 

dia 29 de novembro de 2018, às 16h00min, oportunidade em que serão 

ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e defesa.

Expeça carta precatória para oitiva das testemunhas/vítima que residem 

em comarcas diversas, cujo prazo para cumprimento fixo em 60 

(sessenta) dias.

Intime-se o Ministério Público e a defesa, inclusive da expedição da carta 

precatória (Súmula nº 273 do STJ, art. 222, parte final, do CPP e art. 1.363 

da CNGCGJ/TJMT), atentando-se para o que preconiza o art. 370, 

parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º do CPP, SE NECESSÁRIO O FOR.

Intimem-se as testemunhas residentes nesta comarca, cientificando-as do 

conteúdo dos arts. 218, 219 e 453, todos do CPP, bem como se requisitem 

as que exerçam função pública, na forma do disposto no art. 221, § 3º do 

CPP.

 Intime-se a denunciada pessoalmente, bem como o seu Defensor 

mediante publicação no diário da justiça eletrônico – DJE acerca da data 

aprazada.

Expeça-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 82790 Nr: 4162-92.2015.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO STRANIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERY DELAZZERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A

 Em face do exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, extingo o processo 

com resolução de mérito, para julgar IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na presente ação.Condeno os embargantes nas custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 

10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do 

CPC.Publique-se. Intimem-se. Translade-se cópia da presente sentença a 

ação executiva.Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado, arquivando-se os autos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 84205 Nr: 413-33.2016.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO RAMALHO DE OLIVEIRA, Cláudia Inês Marques 

Morais de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETRÓLEO SABBÁ S.A.
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Vistos.

Intime-se a parte embargada para se manifestar quanto ao pedido de ref. 

46, no prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 99118 Nr: 483-16.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAIANA SOARES BERTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pio Rodrigues de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBIO GONZALEZ - OAB:7241-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LENILDO NUNES PEREIRA - 

OAB:3538/RO, RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA - OAB:18.139/MT

 Vistos.

Indefiro o pedido de fl. 117, utilizando-me dos fundamentos já lançados na 

decisão de págs. 57/58 que indeferiu o mesmo pleito.

Superada a fase postulatória, intimem-se as partes para que especifiquem 

as provas que pretendem produzir, justificando de forma fundamentada a 

necessidade de realização destas, no prazo de 15 (quinze) dias.

Na mesma oportunidade em consonância com o princípio da celeridade 

processual intimem-se as partes para que caso queiram apresentem 

perante este juízo para posterior apreciação, delimitação consensual das 

questões de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do art. 

357, CPC.

Após, autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 94044 Nr: 3890-64.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENICE RIBEIRO FILOMENA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - 

COMODORO PREVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES nos termos do art. 269, I, CPC 

os pedidos formulados pela parte autora. Sem custas e honorários, uma 

vez que a parte requerente é beneficiária da Assistência Judiciária 

Gratuita.Sentença não sujeita a reexame necessário. Com o trânsito em 

julgado e, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 72809 Nr: 258-64.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRM MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:2.059 OAB/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE DOLORES NOGUEIRA 

OLIVEIRA PARAGUAÇU - OAB:25139 - O/MT

 VISTOS.

De proêmio, certifique se os embargos de declaração de ref. 32 são 

tempestivos.

Se tempestivos, intime-se o embargado, por meio de seu procurador, para 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 

920, CPC.

Após, voltem-me conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 26 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 72229 Nr: 4004-71.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACQUES WILTON DE ARAÚJO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEVISON BARBOSA SIMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANDRIA APARECIDA FANTUCI 

ARAUJO PEREIRA - OAB:5910/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT

 Em face do exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, julgo improcedentes os pedidos vertidos na inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito.Condeno a parte autora nas custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do 

CPC.Publique-se. Intimem-se. Escoado o prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquivem-se os autos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 71457 Nr: 3674-74.2014.811.0046

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Jose Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA COMODORO LTDA, CARLOS 

ALBERTO CAPELETTI, WILSON BRUNETTA, ANTONIO BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ PETAN TOLEDO PIZZA - 

OAB:2553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de interpelação judicial proposta por Eduardo José Rodrigues, 

devidamente qualificado nos autos em epígrafe em desfavor de 

Agropecuária Comodoro Ltda. e outros.

 Com a exordial, vieram os documentos de págs. 08/129.

Decido.

A via processual eleita pelo notificante é mera medida acautelatória, 

servindo esta apenas para prevenir responsabilidade, prover a 

conservação e ressalvar de direitos.

Ante o exposto, com fito de prevenir responsabilidade e prover eventuais 

direitos da notificante, expeça-se mandado de notificação aos notificados 

para ciência dos termos da presente, art. 726, CPC.

Feita a notificação, entreguem-se os autos ao interessado, independente 

de translado, art. 729, CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 72564 Nr: 149-50.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200-B, ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro por ora o pedido de ref. 80, vez que incumbe à parte diligenciar o 

endereço, a fim de colaborar com a efetividade da justiça, não estando o 

Poder Judiciário a mercê das partes.

Intime-se a parte autora, para apresentar endereço dos requeridos, para 

fins de citação, visando a triangularização processual no prazo de 15 

dias.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e intime-se a parte 

exequente, pessoalmente, bem como seu patrono nos termos do art. 485, 

§1º, CPC, para dar o regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção com espeque no art. 485, inciso III, CPC.

 Após, o prazo supracitado com ou sem manifestação o qual deverá ser 
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certificado, voltem-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 26 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 103687 Nr: 2521-98.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON PEDRO TAMBORLIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DA CUNHA BASTOS - 

OAB:279784

 Vistos.

Tendo em vista que não houve o cumprimento da requisição das 

testemunhas de acusação alternativa não resta que a redesignação do 

presente ato, pelo que redesigno audiência de instrução e julgamento para 

o dia 29 de novembro de 2018, às 15h30min.

Requisite-se as testemunhas de acusação, bem como intime-se a 

testemunha de defesa arrolada.

Diante do fato de que o douto causídico notificará o réu da presente 

solenidade, desnecessário sua intimação, sendo que o seu não 

comparecimento implicará em revelia.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 90962 Nr: 2538-71.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMR, JRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE DOLORES NOGUEIRA 

OLIVEIRA PARAGUAÇU - OAB:25139 - O/MT, defensoria publica de 

comodoro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Intime-se a parte requerente por meio de seu patrono, para que no prazo 

de 05 (cinco) dias apresente novo endereço para citação do réu, sob 

pena de extinção.

 Cumpra-se.

Comodoro-MT, 26 de outubro de 2018

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 88283 Nr: 1594-69.2016.811.0046

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRR COMODORO DIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546, RENAN 

NADAF GUSMÃO - OAB:16.284/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR - OAB:MT - 

5.222

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de incidente de impugnação de crédito proposta pelo Banco 

Mercedez Benz S/A em face do Grupo Trevo pretendendo, em síntese, a 

exclusão de alguns créditos apresentado pelo administrador judicial no 

bojo do processo de recuperação judicial (ação principal de código 

78647).

Ressai dos autos que as partes entabularam acordo, ref. 15.

O Ministério Público manifestou-se favorável a homologação da 

composição amigável, ref. 39.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Verifica-se que não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que 

possam receber a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice se 

apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, já que em 

consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta decisão e, por corolário, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, forte no art. 487, 

inciso III do Código de Processo Civil.

 Custas e honorários conforme acordo.

Ante a renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 88528 Nr: 1689-02.2016.811.0046

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR - 

OAB:MT - 5.222

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de incidente de impugnação de crédito proposta pelo Banco 

Mercedez Benz S/A em face do Grupo Trevo pretendendo, em síntese, a 

exclusão de alguns créditos apresentado pelo administrador judicial no 

bojo do processo de recuperação judicial (ação principal de código 

78647).

Ressai dos autos que as partes entabularam acordo, ref. 10.

O Ministério Público manifestou-se favorável a homologação da 

composição amigável, ref. 16.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Verifica-se que não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que 

possam receber a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice se 

apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, já que em 

consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta decisão e, por corolário, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, forte no art. 487, 

inciso III do Código de Processo Civil.

 Custas e honorários conforme acordo.

Ante a renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 78647 Nr: 2624-76.2015.811.0046

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA, 

TREVO PARTICIPAÇÕES S/A, TREVO PEÇAS E SERVIÇOS PARA 

AUTOMOVEIS LTDA- ME, TREVO TERRAPLANAGEM LTDA, ALM 

INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, TREVO TRANSPORTES E 

LOGÍSTICA LTDA, TRR COMODORO DIESEL LTDA, TRV TRANSPORTES E 

LOGÍSTICA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA 

MUNICIPAL, FAZENDA PÚBLICA FEDERAL, FAZENDA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO 

GRANDE, PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE, PIZZATTO MATERIAIS 
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ELÉTRICOS LTDA, BANCO FIDIS S.A, BANCO RODOBENS S/A, 

COOPERATIVA DE CREDITO DO SUL DE RONDONIA LTDA- SICOOB 

CREDISUL, SCANIA BANCO SA, PETRÓLEO SABBÁ S.A, RAIZEN 

COMBUSTIVEL S.A, AUTO SUECO CENTRO-OESTE CONCESSIONARIA DE 

VEÍCULOS LTDA, MARIANO DISTRIBUIDORA, ferreira de sousa&barcelos 

ltsa-me, Banco triângulo s.a, NOMA DO BRASILS/A, C.C.L.A.A. DO 

SUDOESTE - SICREDI SUDOESTE MT, FINVEST - FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, Banco de lage Landen 

Brasil S.A, HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO, CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL,, FÓRMOLA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA, 

DANIELE COSTA PAIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7680, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR - OAB:MT - 5.222, 

MARCO ANDRE HONDA FLORES - OAB:9708 A/MS, MAURO PAULO 

GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO IVÀN ZACKIDASLKI 

- OAB:, ANA MARIA BARCELOS FILHA - OAB:34095, ANDRÉYA MONTI 

OSÓRIO - OAB:12605, BETTANIA MARIA GOMES PEDROSO HARLOS - 

OAB:6.522/MT, CARLOS EMÍLIO BIANCHI NETO - OAB:, CHRISSY LEAO 

GIACOMETTI - OAB:15596, CLEBER TADEU YAMADA - OAB:19012, 

CRISTIANE TESSARO - OAB:1562/RO, DANIEL DE AGUIAR ANICETO - 

OAB:232.070/SP, DIEGO OSMAR PIZZATTO - OAB:11094, felipe 

navega medeiros - OAB:217017, fernanda vieira capuano - 

OAB:150345, FERNANDO DENIS MARTINS - OAB:184.424/SP, GERALDO 

FONSECA DE BARROS NETO - OAB:206438, GILBERTO RONDON 

BORGES - OAB:16606, JOÃO ALFREDO STIEVANO CARLOS - 

OAB:257.907/SP, JOÃO CELESTINO CORRÊA DA COSTA NETO - 

OAB:4611-B/MT, jose augusto de rezende - OAB:28868, JUSCILENE 

VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236/O, KARINA RIBEIRO NOVAES - 

OAB:197.105/SP, leandro garcia - OAB:210137, MARCO ANDRÉ 

HONDA FLORES - OAB:, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:MT/8.184-A, RODOLPHO VANNUCCI - OAB:SP217402, RODRIGO 

SARNO GOMES - OAB:203.990/SP, THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - 

OAB:208.972/SP, william carmona maya - OAB:257.198

 Vistos.

Intime-se as requeridas RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S/A e PETRÓLEO SABBÁ 

S/A do teor das manifestações de ref. 632 a 634, para caso queiram, 

manifestem-se requerendo o que entenderem cabível, no prazo de 15 

dias.

Após, autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 97081 Nr: 5268-55.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ALEXANDRE DE CASTRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 5447B, RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA - 

OAB:18.139/MT, ROSANGELA BORDINHÃO BAIAROSKI DA SILVA - 

OAB:MT/17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Certifique-se o decurso de prazo para apresentação de contrarrazões.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 26 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 100866 Nr: 1310-27.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALINA PELLEGRINO SANCHEZ, JOSÉ 

APARECIDO SANCHEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Indefiro o petitório retro, posto que é dever da parte autora 

instrumentalizar o processo, não se justificando que o autor transfira 

integralmente ao Judiciário o ônus de localizar o réu.

Não restou demonstrado que tenha a parte requerente realizado 

diligências que tenham restado infrutíferas quanto a tal requerimento. Ora, 

é ônus da parte diligenciar no sentido de instruir o processo com a 

documentação necessária à prova de suas arguições, só incumbindo 

diligências por parte deste juízo quando a parte corroborar que não a 

alcançou por seus próprios esforços, que no caso não ocorreu, sendo 

medida excepcional, pois o judiciário se rege pelo princípio da 

imparcialidade.

 Deste modo, intimem-se a parte autora para que no prazo de 30 (trinta) 

dias apresente nos autos endereço atualizado da parte requerida ou 

comprove os esgotamentos do meio.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 25 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 100685 Nr: 1224-56.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A B SOUZA RESTAURANTE - ME, ADOLER 

BARBOSA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Vistas a Fazenda Pública Estadual para que se manifeste acerca da 

petição de ref. 35, dentro do prazo legal, sendo que o silêncio será 

interpretado como concordância.

 Cumpra-se.

Comodoro/MT, 26 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 93035 Nr: 3433-32.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  A ç ã o  d e  C u m p r i m e n t o - > P r o c e d i m e n t o s 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOMDS, JMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDCDJ, OEDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: defensoria publica de 

comodoro - OAB:, MAILA SUZAMAR DA ROCHA - OAB:12690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 VISTOS.

Homologo a renuncia da advogada intimada anteriormente e, nomeio como 

curadora especial a douta advogada Gabriela Leite Heinsch OAB 12.845, 

devendo a mesma ser intimada pessoalmente da presente nomeação, bem 

como para manifestar-se no feito requerendo o que entender cabível, no 

prazo de 15 dias.

Ressalto que, com a designação de Defensor Público para esta comarca, 

a presente nomeação será revogada, fixando-se os honorários 

advocatícios pelo trabalho efetuado.

Às providencias.

Comodoro-MT, 26 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 33796 Nr: 1982-79.2010.811.0046

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIA AGOSTINHO PEREIRA, ANEY MARTINS 

EVANGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUIS SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O MT

 Tendo em vista que foram interpostos recursos de apelação por ambas 

as partes, impulsiono o feito para intimar requerente e requerido para 

apresentarem contrarrazões no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 88356 Nr: 1622-37.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOILSON TRINDADE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333

 VISTOS.

Certifique se as contrarrazões ao recurso de apelação de ref. 42 são 

tempestivas.

Após, voltem-me conclusos.

Comodoro-MT, 26 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 86586 Nr: 1086-26.2016.811.0046

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA ALESSI LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANS BATUR - D.D WIEBBELLING DE 

OLIVEIRA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO MARCIO PEDOT - 

OAB:2022/RO

 (...). Deste modo, DEFIRO a denunciação à lide na forma requerida com 

escopo no art. 125, II do Código de Processo Civil, bem como tendo em 

vsita que o acidente de trânsito ocorreu em rodovia federal (pág. 15), 

DETERMINO a citação dos litisdenunciados para que ofereçam resposta, 

em quinze dias, ficando o processo suspenso pelo prazo de dois meses 

para a concretização do ato, sob pena de ficar sem efeito o chamamento 

(art. 131, caput, e parágrafo único do Código de Processo Civil).Após, 

vistas a parte requerente, para manifestação em igual prazo.Em seguida, 

autos conclusos.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 21555 Nr: 2583-27.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMPDEDMG, FP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANI CAROLINE NUNES DUTRA - 

OAB:21807-o, KAREN LETICIA DOS SANTOS MORAES - OAB:24237/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAUTO SILVA JUNIOR - 

OAB:81.139 PR

 Impulsino estes autos com finalidade de intimar as partes, na pessoa de 

seus advogados, para que tenham ciência da Sentença exarada na data: 

05/09/2018, fls.: 118, dos autos em epígrafe. A qual, homologou o acordo 

entabulado entre as partes, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001180-83.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN DA SILVA ASCOLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001180-83.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

ALAN DA SILVA ASCOLI VISTOS. I – Indefiro de plano a assistência 

judiciária gratuita em virtude de se tratar de instituição financeira. No caso 

em testilha, é cabível o deferimento da gratuidade da justiça quando 

comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar 

em presunção de miserabilidade. Para tanto, faculto o prazo de 15 

(quinze) dias para o recolhimento das custas processuais pelo autor. II - 

Cientifique-se na oportunidade o autor que o não cumprimento no prazo 

fixado importará no cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, 

CPC. Intimem-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001170-39.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA FRANCIELY UEBEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO GIOVANI NICHELE OAB - MT0007705A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC - Universidade de Cuiabá (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001170-39.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

BRUNA FRANCIELY UEBEL RÉU: UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABÁ 

Vistos. Trata-se de Ação ordinária interposta por BRUNA FRANCIELY 

UEBEL contra UNIC - Universidade de Cuiabá todos devidamente 

qualificados. Aduziu o autor em síntese que o requerido inscreveu 

indevidamente seu nome nos órgãos de proteção ao crédito acerca de 

uma suposta dívida no patamar de R$ 1.263,00 (um mil e duzentos e 

sessenta e três reais). É o sucinto relatório. Decido. A Lei nº 9.099/95 

dispôs acerca da competência dos Juizados Especiais estabelecendo em 

seu artigo 3º, o âmbito de sua competência: Art. 3º O Juizado Especial 

Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das 

causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: I - as causas 

cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo; (destaquei). 

Nesta toada, assim prevê o enunciado 54 do Fonaje: ENUNCIADO 54 – A 

menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida 

pelo objeto da prova e não em face do direito material. (destaquei). No 

caso em testilha, depreende-se da leitura da petição inicial que o valor 

atribuído à causa, qual seja, R$ 1.263,00 (um mil e duzentos e sessenta e 

três reais), não ultrapassa 40 salários-mínimos. Considerando, portanto, o 

valor atribuído à causa e o fato da presente demanda não se tratar de alta 

complexidade, entendo que o processo deve tramitar no Juizado Especial, 

apresentando-se este juízo como absolutamente incompetente para 

apreciar e julgar a demanda. Desta feita, DECLINO A COMPETÊNCIA para o 

juizado especial dessa comarca, visando a maior efetividade da tutela 

jurisdicional, bem como a celeridade processual. Decorrido o prazo o 

prazo para interposição de recurso cabível e transcorrido este “in albis”, 

proceda com as baixas necessárias e encaminham-se os autos à vara 

competente. Intime-se. Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000346-80.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI DUARTE DE QUADROS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)
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Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000346-80.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

MARLI DUARTE DE QUADROS DOS SANTOS RÉU: INSS - AGÊNCIA 

LUCAS DO RIO VERDE Vistos. O requerente Marli Duarte de Quadros 

ajuíza a presente Ação Previdenciária de Concessão de Auxilio Doença 

c/c Conversão em Aposentadoria por Invalidez em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos 

autos. O direito em litígio não admite transação, em razão de o requerido 

ser pessoa jurídica de direito público, sendo desnecessária a realização 

de audiência preliminar. Não verifico quaisquer das hipóteses previstas 

nos artigos 354 e 355, do Código de Processo Civil, passo a sanear o feito 

e à análise das provas a serem produzidas. Não havendo preliminares a 

serem analisadas e tampouco nulidades a serem pronunciadas, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO, remetendo–o à fase instrutória. Defiro a prova 

oral, qual seja a testemunhal. Na forma do art. 357, do Código de Processo 

Civil, concedo às partes o prazo de 10 (dez) dias para apresentação do 

rol de testemunhas cujo depoimento se pretende obter, caso ainda não 

indicadas, a serem contabilizados, na hipótese de intimação por meio do 

Diário da Justiça Eletrônico, a partir do primeiro dia útil seguinte ao da 

disponibilização da informação [art. 422, §2°, da Seção 9, do Capítulo 01, 

da CNGCGJ/MT]. Consigno que, em face do princípio da celeridade 

processual, o autor deverá trazer suas testemunhas independentes de 

intimação, sob pena de perder o direito à produção da prova testemunhal 

(art. 455, § 1º, 2º e 3º, do CPC), salvo se já tiverem se responsabilizado 

pelo comparecimento. Designo audiência de Instrução e Julgamento para o 

dia 21 de novembro de 2018, às 13h30min. Atendendo ao disposto no art. 

357, e seguintes do CPC DELIMITO como questões de fato sobre as quais 

recairá a atividade probatória: 1) Se a parte requerente é segurada (o) 

obrigatória da Previdência Social; 2) Se se encontra incapacitada (o) para 

atividades laborais; 3) Se ao tempo da incapacidade possuía qualidade de 

segurada (o). Desta feita, distribuo o ônus da prova da seguinte maneira: 

1) Incumbirá à parte autora comprovar que se encontra incapaz para 

atividades laborais; 2) Incumbirá ao INSS comprovar que a parte autora 

não detém a qualidade de segurada (o); Defiro a prova pericial pleiteada 

por ambas as partes, vez que o esclarecimento dos fatos controvertidos 

demanda conhecimentos específicos de técnico. E, para tanto nomeio 

como perito, independentemente de compromisso (art. 466, do CPC), o Dr 

Vagner Hoffmann, CRM-RO 3460, com endereço à Rua Terezina, 345, 

Vilhena/RO, devendo ser intimado desta nomeação para conhecimento e 

realização da perícia médica necessária, para responder os quesitos 

apresentados pelas partes, devendo o mesmo ser intimado desta 

nomeação. Designo a perícia médica para o dia 07 de dezembro de 2018, 

a partir das 15h20min, no prédio do Fórum desta comarca, devendo as 

partes serem intimadas para a realização do exame. O respectivo laudo 

deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

efetivação do exame médico. Faculto às partes dentro do prazo de 05 

(cinco) dias, a indicação de assistentes técnicos. Saliento que os 

honorários periciais serão quitados consoantes dispõe o art. 95 e SS do 

CPC. Fixo honorários periciais no valor máximo da tabela II, da Resolução 

nº 305/2014, do Conselho da Justiça Federal e, com base no parágrafo 

único do artigo 3º da resolução retromencionada e, multiplico, por dois, 

referido valor, haja vista a complexidade do exame e ao local de sua 

realização, sendo assim, fixo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), 

devendo ser expedido ofício nos moldes do anexo I, da referida resolução, 

e os demais atos necessários ao pagamento junto a Justiça Federal - 

Seção Judiciária de Mato Grosso 1ª Região. Intimem-se as partes, que 

estas detêm o prazo de 15 (quinze) dias para alegar qualquer das 

matérias constantes no art. 465, §1º, I, CPC bem como para indicação de 

assistentes técnicos e apresentação de quesitos (art. 421, § 1.º, II, CPC) 

sob pena de preclusão. Após, realizada a perícia, intimem-se as partes 

para apresentarem alegações finais em forma de memorial em prazo 

comum de 15 (quinze) dias em analogia ao art. 477, §1º, CPC. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 23 de outubro de 2018. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010054-11.2013.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE BATISTA DOS SANTOS DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEADER CARD (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAILA SUZAMAR DA ROCHA OAB - MT12690/B (ADVOGADO(A))

ANA KAROLYNNE MORAES PIRES BACON OAB - RJ171395 

(ADVOGADO(A))

NATHALIA LESSA DO NASCIMENTO CABRAL OAB - RJ183977 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010054-11.2013.8.11.0046. REQUERENTE: LILIANE BATISTA DOS 

SANTOS DE PAULA REQUERIDO: LEADER CARD Vistos. Trata-se de 

cumprimento de sentença requerida por LILIANE BATISTA DOS SANTOS 

DE PAULA em face de LEADER CARD todos devidamente qualificados. 

Vislumbro que consta nos autos sentença transitada em julgado. Intimada 

a cumprir a sentença permaneceu a parte executada silente. 

Derradeiramente, requereu a parte exequente à penhora online via sistema 

Bacenjud. É o relato do necessário. Decido. Com relação ao requerimento 

de restrição judicial via BACENJUD, tenho por bem em deferi-lo. Isto 

porque no rol de preferência de bens a serem penhorados encontra-se, o 

dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. 

Assim, sem mais delongas despiciendas, a restrição judicial por meio de 

bloqueio eletrônico de numerário via BACENJUD é medida que se impõe. 

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de restrição judicial de numerários 

existentes em contas bancárias de titularidade do executado e, para tanto 

PROCEDO com a realização de consulta mediante sistema BACENJUD das 

contas correntes e aplicações financeiras porventura existentes da parte 

executada, até o valor da execução. Após, será procedida à juntada aos 

autos do detalhamento da ordem judicial de bloqueio de valores em anexo 

a esta decisão, o qual, em sendo positivo, DESDE JÁ converto em penhora 

sem necessidade de lavratura de termo. Empós, diligencie o (a) senhor (a) 

gestor judicial (a) para o fim de que a instituição financeira depositária, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para 

a conta judicial. Em caso de consulta e em sendo bloqueado valores 

irrisórios estes imediatamente serão desbloqueados. Intime-se o devedor 

do bloqueio de numerários efetuado nestes autos, nos termos e para os 

fins do art. 854, §§ 2° a 4°, CPC. Por fim, intime-se a parte exequente via 

DJE se, tendo restado negativo, a restrição judicial online, para apresentar 

outros bens passíveis de penhora no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010061-66.2014.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DOS SANTOS BRAND (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YURI SILVA DIAS OAB - MT21981/B-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010061-66.2014.8.11.0046. EXEQUENTE: ELISANGELA DOS SANTOS 

BRAND EXECUTADO: M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP Vistos. Trata-se 

de cumprimento de sentença/execução de título extrajudicial requerida por 

ELISANGELA DOS SANTOS BRAND em face de M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP todos devidamente qualificados. Derradeiramente, requereu a 

parte exequente à penhora online via sistema Bacenjud. É o relato do 

necessário. Decido. Com relação ao requerimento de restrição judicial via 

BACENJUD, tenho por bem em deferi-lo. Isto porque no rol de preferência 
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de bens a serem penhorados encontra-se, o dinheiro, em espécie ou em 

depósito ou aplicação em instituição financeira. Assim, sem mais delongas 

despiciendas, a restrição judicial por meio de bloqueio eletrônico de 

numerário via BACENJUD é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO 

o pedido de restrição judicial de numerários existentes em contas 

bancárias de titularidade do executado e, para tanto PROCEDO com a 

realização de consulta mediante sistema BACENJUD das contas correntes 

e aplicações financeiras porventura existentes da parte executada, até o 

valor da execução. Após, será procedida à juntada aos autos do 

detalhamento da ordem judicial de bloqueio de valores em anexo a esta 

decisão, o qual, em sendo positivo, DESDE JÁ converto em penhora sem 

necessidade de lavratura de termo. Empós, diligencie o (a) senhor (a) 

gestor judicial (a) para o fim de que a instituição financeira depositária, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para 

a conta judicial. Em caso de consulta e em sendo bloqueado valores 

irrisórios estes imediatamente serão desbloqueados. Intime-se o devedor 

do bloqueio de numerários efetuado nestes autos, nos termos e para os 

fins do art. 854, §§ 2° a 4°, CPC. Por fim, intime-se a parte exequente via 

DJE se, tendo restado negativo, a restrição judicial online, para apresentar 

outros bens passíveis de penhora no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010165-24.2015.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

FOX MOTOS COMODORO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDER DIONE DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010165-24.2015.8.11.0046. EXEQUENTE: FOX MOTOS COMODORO 

LTDA - ME EXECUTADO: EDER DIONE DOS SANTOS Vistos. Trata-se de 

cumprimento de sentença/execução de título extrajudicial requerida por 

FOX MOTOS COMODORO LTDA - ME em face de EDER DIONE DOS 

SANTOS todos devidamente qualificados. Derradeiramente, requereu a 

parte exequente à penhora online via sistema Bacenjud e Renajud. É o 

relato do necessário. Decido. Com relação ao requerimento de restrição 

judicial via BACENJUD, tenho por bem em deferi-lo. Isto porque no rol de 

preferência de bens a serem penhorados encontra-se, o dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. Assim, sem 

mais delongas despiciendas, a restrição judicial por meio de bloqueio 

eletrônico de numerário via BACENJUD é medida que se impõe. Ante o 

exposto, DEFIRO o pedido de restrição judicial de numerários existentes 

em contas bancárias de titularidade do executado e, para tanto PROCEDO 

com a realização de consulta mediante sistema BACENJUD das contas 

correntes e aplicações financeiras porventura existentes da parte 

executada, até o valor da execução. Após, será procedida à juntada aos 

autos do detalhamento da ordem judicial de bloqueio de valores em anexo 

a esta decisão, o qual, em sendo positivo, DESDE JÁ converto em penhora 

sem necessidade de lavratura de termo. Empós, diligencie o (a) senhor (a) 

gestor judicial (a) para o fim de que a instituição financeira depositária, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para 

a conta judicial. Em caso de consulta e em sendo bloqueado valores 

irrisórios estes imediatamente serão desbloqueados. Intime-se o devedor 

do bloqueio de numerários efetuado nestes autos, nos termos e para os 

fins do art. 854, §§ 2° a 4°, CPC. Por fim, intime-se a parte exequente via 

DJE se, tendo restado negativo, a restrição judicial online, para apresentar 

outros bens passíveis de penhora no prazo de 05 (cinco) dias. Do pedido 

de restrição judicial de bens móveis via Renajud. O sistema Renajud é um 

sistema on-line de restrição judicial de veículos criado pelo Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário ao Departamento 

Nacional de Trânsito (Denatran). A ferramenta eletrônica permite consultas 

e envio, em tempo real, à base de dados do Registro Nacional de Veículos 

Automotores (Renavam), de ordens judiciais de restrições de veículos — 

inclusive registro de penhora — de pessoas condenadas em ações 

judiciais — http://www.cnj.jus.br/sistemas/renajud. Assim, sem mais 

delongas despiciendas, o arresto/bloqueio de bens realizado por meio de 

bloqueio eletrônico de bens via RENAJUD é medida que se impõe. I- 

DETERMINO a restrição judicial via Renajud de bens móveis de titularidade 

do executado e, para tanto PROCEDO com a realização de consulta 

mediante sistema RENAJUD de veículos cadastrados em nome da parte 

executada. Após, incontinenti será procedida à juntada aos autos do 

detalhamento da ordem judicial de bloqueio de bens em anexo a esta 

decisão, o qual, em sendo positivo, DESDE JÁ converto em penhora. 

Empós, intimem-se as partes, para se manifestar nos autos no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, devendo ser observado com relação ao 

executado o art. 841, §§ 1º e 2º do CPC no prazo de 10 (dez) dias – art. 

847, CPC. Ressalto desde já que se os veículos porventura encontrados 

estiverem restritos por alienação fiduciária, procederei apenas com a 

restrição de transferência cuja penhora ficará restrita aos direitos 

creditórios sobre o bem, devendo a serventia lavrar o respectivo termo e 

intimar as partes, além de expedir mandado de intimação ao credor 

fiduciário, para que este proceda à anotação respectiva, bem como 

informe a este juízo em 15 (quinze) dias, existência de saldo devedor, 

advertindo-o desde já que antes de proceder com a baixa do gravame 

deverá comunicar este juízo. Manifestado o interesse na penhora do 

veículo constrito, intime-se o exequente para comprovar o valor de 

mercado na forma do art. 871, IV, CPC. Após, lavre-se o termo de penhora 

e proceda com a apreensão e remoção do bem móvel penhorado, o qual 

ficará em poder do exequente – art. 840, II, CPC devendo ser elaborada 

certidão circunstanciada da situação atual do veículo. Se necessário o for 

expeça carta precatória, cujo prazo para cumprimento fixo em 30 (trinta) 

dias. Intime-se o exequente para manifestar se tem interesse na 

adjudicação. Demonstrado interesse na adjudicação, intime-se a 

executada, em obediência ao disposto no art. 876, §1º, do CPC, para 

ciência e eventual manifestação quanto ao referido pedido de adjudicação, 

no prazo de 15 dias, sob as penas da lei. Não pretendendo a adjudicação, 

intime-se o exequente para fins do art. 880 do CPC, podendo requerer a 

alienação particular do(s) bem (ns) penhorado(s), nos autos. Intime-se. 

Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010413-63.2010.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE INACIO ZIELINSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FARIA OAB - MT0010917S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS ANTONIO OAB - PR0031149A (ADVOGADO(A))

LEONARDO GIOVANI NICHELE OAB - MT0007705A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010413-63.2010.8.11.0046. REQUERENTE: JORGE INACIO ZIELINSKI 

REQUERIDO: OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA Vistos. Trata-se de 

cumprimento de sentença/execução de título extrajudicial requerida por 

JORGE INACIO ZIELINSKI em face de OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA 

todos devidamente qualificados. Derradeiramente, requereu a parte 

exequente à penhora online via sistema Bacenjud. É o relato do 

necessário. Decido. Com relação ao requerimento de restrição judicial via 

BACENJUD, tenho por bem em deferi-lo. Isto porque no rol de preferência 

de bens a serem penhorados encontra-se, o dinheiro, em espécie ou em 

depósito ou aplicação em instituição financeira. Assim, sem mais delongas 

despiciendas, a restrição judicial por meio de bloqueio eletrônico de 

numerário via BACENJUD é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO 

o pedido de restrição judicial de numerários existentes em contas 

bancárias de titularidade do executado e, para tanto PROCEDO com a 

realização de consulta mediante sistema BACENJUD das contas correntes 

e aplicações financeiras porventura existentes da parte executada, até o 

valor da execução. Após, será procedida à juntada aos autos do 

detalhamento da ordem judicial de bloqueio de valores em anexo a esta 

decisão, o qual, em sendo positivo, DESDE JÁ converto em penhora sem 

necessidade de lavratura de termo. Empós, diligencie o (a) senhor (a) 

gestor judicial (a) para o fim de que a instituição financeira depositária, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para 
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a conta judicial. Em caso de consulta e em sendo bloqueado valores 

irrisórios estes imediatamente serão desbloqueados. Intime-se o devedor 

do bloqueio de numerários efetuado nestes autos, nos termos e para os 

fins do art. 854, §§ 2° a 4°, CPC. Por fim, intime-se a parte exequente via 

DJE se, tendo restado negativo, a restrição judicial online, para apresentar 

outros bens passíveis de penhora no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001150-48.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEIA APARECIDA PEREIRA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINEUSA DE OLIVEIRA OAB - MT23952/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. L. RAMPANELLI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1001150-48.2018.8.11.0046. REQUERENTE: SIDINEIA APARECIDA 

PEREIRA DOS REIS REQUERIDO: M. L. RAMPANELLI - EPP Vistos. Cuida-se 

de Reclamação manejada por SIDINEIA APARECIDA PEREIRA DOS REIS em 

face de M. L. RAMPANELLI - EPP , todos devidamente qualificados nos 

autos, colimando indenização por dano moral onde se formulou pedido de 

tutela de urgência para fins da retirada do seu nome dos órgãos de 

proteção ao crédito. Juntou documentos. É o necessário. Decido. Para a 

concessão da tutela de urgência, esta exige nos termos do art. 300 e 

seguintes do CPC, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. 

Desta maneira no que tange à probabilidade do direito, esta não se faz 

necessária, pois a jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade 

das partes produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente 

não seria crível exigir da parte autora prova de que a inscrição foi 

indevida, mormente por se tratar de relação consumerista. No que tange o 

requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, este 

emerge circunstanciadamente pelo simples fato de que a manutenção 

indevida pela ré do nome da demandante nos órgãos de restrições ao 

crédito cause outros gravames de ordem pessoal e moral a este, visto que 

o seu direito já foi lesado e ainda permanece em constante ameaça de 

sofrer constrangimentos e situações vexatórias na praça, em decorrência 

da pretensa prática indevida da requerida, tolhendo o livre acesso ao 

crédito e criando embaraços. No tocante ao requisito da reversibilidade de 

fato, não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual 

sucumbência da parte autora no litígio, a medida poderá se reverter 

faticamente ao status a quo ante que se encontrava na demanda, além de 

ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que vier a suportar com 

a aplicação da medida. Assim, com arrimo no art. 300 e seguintes do CPC, 

concedo a TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA EM 

CARÁTER LIMINAR para o fim de determinar a exclusão do nome da parte 

autora junto aos órgãos de proteção ao crédito no que tange tão somente 

as restrições realizadas por M. L. RAMPANELLI - EPP no que se refere ao 

débito discutido nos presentes autos. Oficie-se o SPC e SERASA por meio 

do sistema Serasajud, para o fim específico de determinar a exclusão do 

nome do requerente no rol de inadimplentes no que tange tão somente a 

restrição realizada pela requerida M. L. RAMPANELLI - EPP no prazo de 05 

(cinco) dias. Deixo de fixar multa por descumprimento em razão do ofício 

que será expedido diretamente aos órgãos de proteção ao crédito. 

DETERMINO que seja agendada nova sessão de conciliação conforme 

pauta do Conciliador do Juizado Especial Cível nos moldes do art. 16 da Lei 

9.099/1995 no prazo de 15 (quinze) dias. Proceda à citação pessoal da 

parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da Lei 9.099/1995 

c/c art. 909, C.N.G.C./MT para comparecimento à audiência de conciliação 

a ser designada com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência – art. 

conforme o art. 18, § 1º do mesmo códex c/c art. 905, C.N.G.C./MT, 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da Lei 9.099/1995, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (art. 31, da Lei 9.099/1995), devendo 

a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à 

sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica 

na presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (art. 20, 

da Lei 9.099/1995), com julgamento imediato da causa (art. 23, da Lei 

9.099/1995). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. Se frustrada a citação por correio, 

art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 

Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995 c/c a CNGC. Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a parte requerida, se possível no 

prazo de 10 (dez) dias antes da audiência a ser realizada consignando em 

seu bojo nossas homenagens. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se com URGÊNCIA. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira 

de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010114-76.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO PIOVEZAM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MEDEIROS MARCAL OAB - MT0019114S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR RIGO PIOVEZAN (EXECUTADO)

Outros Interessados:

VITOR DE MEDEIROS MARCAL (TERCEIRO INTERESSADO)

VINICIUS DE MEDEIROS MARCAL OAB - MT0019114S (ADVOGADO(A))

JOSE AUGUSTO PIOVEZAN (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010114-76.2016.8.11.0046. EXEQUENTE: JOAO PEDRO PIOVEZAM 

EXECUTADO: JULIO CESAR RIGO PIOVEZAN Vistos. Trata-se de 

cumprimento de sentença/execução de título extrajudicial requerida por 

JOÃO PEDRO PIOVEZAM em face de JULIO CESAR RIGO PIOVEZAN todos 

devidamente qualificados. Derradeiramente, requereu a parte exequente à 

penhora online via sistema Bacenjud e Renajud. É o relato do necessário. 

Decido. Do requerimento de restrição judicial via Bacenjud. Com relação ao 

requerimento de restrição judicial via BACENJUD, tenho por bem em 

deferi-lo. Isto porque no rol de preferência de bens a serem penhorados 

encontra-se, o dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em 

instituição financeira. Assim, sem mais delongas despiciendas, a restrição 

judicial por meio de bloqueio eletrônico de numerário via BACENJUD é 

medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de restrição 

judicial de numerários existentes em contas bancárias de titularidade do 

executado e, para tanto PROCEDO com a realização de consulta mediante 

sistema BACENJUD das contas correntes e aplicações financeiras 

porventura existentes da parte executada, até o valor da execução. Após, 

será procedida à juntada aos autos do detalhamento da ordem judicial de 

bloqueio de valores em anexo a esta decisão, o qual, em sendo positivo, 

DESDE JÁ converto em penhora sem necessidade de lavratura de termo. 

Empós, diligencie o (a) senhor (a) gestor judicial (a) para o fim de que a 

instituição financeira depositária, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

transfira o montante indisponível para a conta judicial. Em caso de consulta 

e em sendo bloqueado valores irrisórios estes imediatamente serão 

desbloqueados. Intime-se o devedor do bloqueio de numerários efetuado 

nestes autos, nos termos e para os fins do art. 854, §§ 2° a 4°, CPC. Por 

fim, intime-se a parte exequente via DJE se, tendo restado negativo, a 

restrição judicial online, para apresentar outros bens passíveis de penhora 

no prazo de 05 (cinco) dias. Do pedido de penhora de bens do cônjuge do 

executado. Nos termos da legislação civil, o casamento consolidado pelo 

regime da comunhão universal de bens importa na comunicação de todos 

os bens do casal adquiridos anteriormente e durante a constância do 

casamento, conforme disposto o art. 1.667 do Código Civil, in verbis: Art. 

1.667. O regime de comunhão universal importa a comunicação de todos 

os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com 

as exceções do artigo seguinte. (destaquei). Com isso, presume-se que 

os valores/bens encontrados em nome do cônjuge do devedor são bens 

comuns do casal, cabendo prova em contrário a ser produzida pelo 

mesmo. Portanto, eventual reserva da meação, cabe ao cônjuge 

comprovar que a dívida contraída pelo outro não o beneficiou de qualquer 

modo. Nesse sentido são os precedentes do E. STJ: EMBARGOS DE 
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DIVERGÊNCIA. PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1.046, § 3.º, 

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CÔNJUGE. EMBARGOS DO 

DEVEDOR. EMBARGOS DE TERCEIRO. MEAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. 

EMBARGOS CONHECIDOS, MAS REJEITADOS. 1. "A intimação do cônjuge 

enseja-lhe a via dos embargos à execução, nos quais poderá discutir a 

própria causa debendi e defender o patrimônio como um todo, na 

qualidade de litisconsorte passivo do(a) executado(a) e a via dos 

embargos de terceiro, com vista à defesa da meação a que entende fazer 

jus" (REsp 252854/RJ, QUARTA TURMA, Rel. Ministro SÁLVIO DE 

FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ de 11/09/2000). 2. Não obstante, o cônjuge só 

será parte legítima para opor embargos de terceiro quando não tiver 

assumido juntamente com seu consorte a dívida executada, caso em que, 

figurando no polo passivo do processo de execução como 

corresponsável pelo débito, não se lhe é legítimo pretender eximir seu 

patrimônio como "terceiro". 3. Embargos de divergência conhecidos, mas 

rejeitados. (EREsp 306.465/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 20/03/2013, DJe 04/06/2013). AGRAVO 

REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEAÇÃO. DÍVIDA CONTRAÍDA 

PELO CÔNJUGE VARÃO. BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. NÃO 

PROVIMENTO. 1. "A mulher casada responde com sua meação, pela dívida 

contraída exclusivamente pelo marido, desde que em benefício da família. - 

Compete ao cônjuge do executado, para excluir da penhora a meação, 

provar que a dívida não foi contraída em benefício da família." 

(AgR-AgR-AG n. 594.642/MG, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU 

de 08.05.2006). 2. Se o Tribunal estadual concluiu que os agravantes, 

sucessores do devedor principal e de seu cônjuge, ambos falecidos, não 

se desincumbiram do ônus de provar que a dívida contraída por um dos 

cônjuges não beneficiou a entidade familiar, ao reexame da questão incide 

a Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg 

no Ag 1322189/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA 

TURMA, julgado em 17/11/2011, DJe 24/11/2011). Nesta toada, DEFIRO a 

constrição eletrônica de bens via Renajud em nome do cônjuge do 

executado, Sra. Katia das Graças Piovezan. Do pedido de restrição judicial 

de bens móveis via Renajud. O sistema Renajud é um sistema on-line de 

restrição judicial de veículos criado pelo Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ), que interliga o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito 

(Denatran). A ferramenta eletrônica permite consultas e envio, em tempo 

real, à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores 

(Renavam), de ordens judiciais de restrições de veículos — inclusive 

registro de penhora — de pessoas condenadas em ações judiciais — 

http://www.cnj.jus.br/sistemas/renajud. Assim, sem mais delongas 

despiciendas, o arresto/bloqueio de bens realizado por meio de bloqueio 

eletrônico de bens via RENAJUD é medida que se impõe. I- DETERMINO a 

restrição judicial via Renajud de bens móveis de titularidade do executado 

e, para tanto PROCEDO com a realização de consulta mediante sistema 

RENAJUD de veículos cadastrados em nome da parte executada. Após, 

incontinenti será procedida à juntada aos autos do detalhamento da ordem 

judicial de bloqueio de bens em anexo a esta decisão, o qual, em sendo 

positivo, DESDE JÁ converto em penhora. Empós, intimem-se as partes, 

para se manifestar nos autos no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

devendo ser observado com relação ao executado o art. 841, §§ 1º e 2º 

do CPC no prazo de 10 (dez) dias – art. 847, CPC. Intime-se o cônjuge do 

devedor. Ressalto desde já que se os veículos porventura encontrados 

estiverem restritos por alienação fiduciária, procederei apenas com a 

restrição de transferência cuja penhora ficará restrita aos direitos 

creditórios sobre o bem, devendo a serventia lavrar o respectivo termo e 

intimar as partes, além de expedir mandado de intimação ao credor 

fiduciário, para que este proceda à anotação respectiva, bem como 

informe a este juízo em 15 (quinze) dias, existência de saldo devedor, 

advertindo-o desde já que antes de proceder com a baixa do gravame 

deverá comunicar este juízo. Manifestado o interesse na penhora do 

veículo constrito, intime-se o exequente para comprovar o valor de 

mercado na forma do art. 871, IV, CPC. Após, lavre-se o termo de penhora 

e proceda com a apreensão e remoção do bem móvel penhorado, o qual 

ficará em poder do exequente – art. 840, II, CPC devendo ser elaborada 

certidão circunstanciada da situação atual do veículo. Se necessário o for 

expeça carta precatória, cujo prazo para cumprimento fixo em 30 (trinta) 

dias. Intime-se o exequente para manifestar se tem interesse na 

adjudicação. Demonstrado interesse na adjudicação, intime-se a 

executada, em obediência ao disposto no art. 876, §1º, do CPC, para 

ciência e eventual manifestação quanto ao referido pedido de adjudicação, 

no prazo de 15 dias, sob as penas da lei. Não pretendendo a adjudicação, 

intime-se o exequente para fins do art. 880 do CPC, podendo requerer a 

alienação particular do(s) bem (ns) penhorado(s), nos autos. Por fim, é de 

incumbência de o exequente atualizar a dívida em comento, razão pela 

qual indefiro o requerimento de atualização da dívida pelo juízo. Após, a 

atualização, expeça certidão de crédito, com fulcro nos Enunciado 75 do 

FONAJE, intimando-se o mesmo, ao após, para recebimento de 

mencionado documento, no prazo de 10 dias. Intime-se. Cumpra-se. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 52875 Nr: 1447-59.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO RODRIGUES DA SILVA BATISTELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO IVAN KLEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ROBERTO BRAÇALLI - 

OAB:79.164/SP, FLAVIO RODRIGUES DA SILVA BATISTELLA - 

OAB:179.070/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO CASTILHO 

SOARES - OAB:11.464/MT, VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - 

OAB:16.140

 Vistos etc.Posto isto, defiro a penhora online no valor de R$ 32.202,95 

(trinta e dois mil duzentos e dois reais e noventa e cinco centavos) nas 

contas da parte executada: MARCELO IVAN KLEIN, CPF nºs. 

771.773.471-00 e 986.283.211-87.Nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolo de bloqueio de valores que, confirmados, 

deverão ficar indisponibilizados..Portanto, determino a intimação da 

exequente para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando 

bens passíveis de penhora em nome dos executados, bem como indicar 

veículos que possam ser restringidos via sistema RENAJUD, uma vez que 

é incumbência do exequente fazer as pesquisas necessárias junto ao 

DETRAN-NET. Ainda, não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema 

BACENJUD, por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da 

Súmula 417 do STJ, indique a parte exequente outros bens da parte 

devedora que possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de suspensão do feito.Decorrido o prazo alhures mencionado, 

CERTIFIQUE-SE e voltem-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências. Jaciara/MT, 25 de outubro de 2018.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 84823 Nr: 4608-72.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTILIZANTES HERINGER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.M.V. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO, 

HENRIQUE MEIRA DOS SANTOS, SANDRA ROSANE BOTTURA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA TEIXEIRA LOPES - 

OAB:332011

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista que a penhora e avaliação do imóvel não foi impugnada, 

homologo a avaliação realizada (Ref. 56).

 Determino a intimação do exequente para que manifeste eventual 

interesse na adjudicação do bem, ou realização de hasta pública, no prazo 

de 15 dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 25 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 17522 Nr: 2113-41.2005.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleusdete Texeira do Carmo Rezende, JULIO 

CESAR REZENDE CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Trata-se de pedido da exequente pela realização de buscas 

de bens passíveis de penhora em nome do executado por meio do sistema 

INFOJUD e RENAJUD.Pois bem.Intimado a indicar bens à penhora, vem o 

exequente requerer diligência pelo juízo, comprovando apenas a busca de 

bens no CRI local.Ora, não se pode impor ao Judiciário todo o ônus na 

busca de bens de devedor, mormente quando a parte exequente de igual 

modo tem a seu dispor convênios para tal mister, como é o caso por 

exemplo do DETRAN-NET ou CEI.Assim, indefiro o pedido de busca de 

bens dos executados via RENAJUD.Quanto ao pedido de buscas via 

INFOJUD, tendo em vista que a exequente diligenciou a fim de localizar 

bens imóveis dos executados, e que estes se encontram desatualizada, 

visto que são do ano de 2006, defiro o pedido.Com efeito, junto aos autos 

cópias das declarações de imposto de renda do executado.Sendo assim, 

os autos permanecerão no Gabinete até que se efetue a pesquisa das 

declarações do executado via INFOJUD.Havendo juntada de informações, 

processe-se em segredo de justiça.Restando infrutífera, intime-se a 

exequente para requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena arquivamento do feito.Decorrido o prazo acima mencionado, 

CERTIFIQUE-SE e voltem-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências. Jaciara/MT, 25 de outubro de 2018.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 45875 Nr: 805-57.2011.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIMPA FOSSA SÃO LOURENÇO, PEDRO 

FRANCO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, Marcelo Alves Puga - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 101050 Nr: 6671-36.2017.811.0010

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO ZANELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME 

"TELEXFREE INC", CARLOS ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL 

WANZELER, JAMES MATTHEW MERRIL, LYVIA MARA CAMPISTA 

WANZER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE BORGES CORDEIRO - 

OAB:20206/O, ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - OAB:24494

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, pessoalmente, para, no prazo impreterível de 05 

(cinco) dias, informar nos autos os valores que efetivamente investiu, sob 

pena de extinção.

Decorrido o prazo acima assinalado, certifique-se e voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 25 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 27552 Nr: 1271-22.2009.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCS, DSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Pois bem.Inicialmente, acerca do pedido de bloqueio de saldo 

de FGTS do executado, deve ser consignado que o artigo 835 do CPC 

declara qual ordem de preferência para a realização da 

penhora.Depreende-se que, das diligências realizadas conforme decisão 

de fl.80, fora localizado saldo nas duas contas vinculadas ao FGTS em 

nome do executado, conforme fls. 103/104.Posto isto, defiro a penhora de 

valores existentes na conta vinculada do FGTS em nome do executado: 

PAULO RICARDO SALOMÃO, até o montante do débito em execução, 

devendo para tanto, ser oficiado à Caixa Econômica Federal para 

cumprimento da medida. Assim, restando o montante remanescentes de 

R$ 3.475,58 (três mil quatrocentos e setenta e cinco reais e cinqüenta e 

oito centavos) para satisfação do débito, defiro a busca e penhora de 

valores existentes via sistema BACENJUD..Em sendo positivo o bloqueio, 

os valores serão transferidos para a Conta Única do Poder 

Judiciário.Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o 

bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo 

sistema BACENJUD, que será juntado aos autos.De outra banda, DEFIRO a 

busca pelo sistema RENAJUD, com a finalidade de averiguar a existência 

de veículos automotores em nome do executado, a ser realizada pela 

Secretaria da Vara.Sendo positiva, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação do bem no endereço do executado, bem como nomeio, desde já, 

o executado como depositário fiel do bem..Outrossim, expeçam-se ofícios 

ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca e ao INDEA a fim de que 

informem a existência de bens e semoventes em nome do executado.Por 

fim, quanto aos documentos requeridos a fim de que seja inscrito o nome 

do executado no cadastro de inadimplentes, certifique-se o Sr. Gestor se 

houve retorno dos ofícios 677/2017-NIL e 720/2018- NIL, bem como 

envie-o juntamente com os documentos faltantes, conforme requerido à fl 

89.Após, dê-se vista dos autos à DPE para providências 

cabíveis.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. Jaciara/MT, 

25 de outubro de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 32931 Nr: 496-70.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENOR DE SOUZA SCHUVARTZHAUPT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por ENOR DE SOUZA 

SCHUVARTZHAUPT em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS, devidamente qualificados nos autos.

Inicialmente a parte exequente elaborou cálculo de liquidação, pugnando 

pela homologação e consequente expedição de RPV, às fls. 182/184.

Intimado para se manifestar acerca do cálculo, o executado apresentou 

exceção de pré-executividade às fls. 194/196.

Posteriormente, às fls. 213/218, o exequente apresentou impugnação.

 Em seguida, a exceção de pré-executividade foi rejeitada, os cálculos 

apresentados pela exequente foram homologados e determinou-se a 

expedição de RPV/Precatório (fls. 219/220).

 Acostaram-se as RPV aos autos (fls. 221/222).

Por fim, foi expedido ofício para vinculação dos valores (fls. 224/225).

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.
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Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Ainda determino a expedição de alvará, caso ainda não tenha sido 

determinado.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 25 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 73106 Nr: 12857-46.2015.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JÚLIA FERNANDES CÉZAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE PLACIDE FERNANDES CEZAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABEL FERREIRA BARCELO - 

OAB:15671

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Dê-se vista dos autos à Fazenda Pública Estadual, conforme determinado 

no despacho de Ref. 74.

Acerca dos documentos juntados pelo Banco do Brasil S/A, manifeste-se 

a inventariante, no prazo de 15 dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 25 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 74037 Nr: 152-79.2016.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUBERCY FRANCO MONTEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 Vistos etc.

Inicialmente, diante do acordo celebrado entre as partes que extinguiu o 

processo principal, homologo a desistência do Recurso interposto pelo 

embargante à ref. 31, visto que no referido acordo as partes 

expressamente desistiram do prazo recursal.

Portanto, ante a extinção dos autos que deram origem à estes embargos, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença proferida à ref. 18.

Por fim, remetam-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Jaciara - MT, 25 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 110843 Nr: 1573-36.2018.811.0010

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:20487/O, RAFAELA MARCOS FABIAN - OAB:22111/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO NAVES DA SILVA - 

OAB:13663

 Vistos etc.É o relatório do necessário.Decido.Nos termos do Art. 357, 

caput e incisos do CPC, passo a sanear o feito.Não há preliminar e/ou 

outra questão prejudicial à análise do mérito.Por outro lado, não 

vislumbrando qualquer nulidade ou irregularidade aparente, dou o feito por 

saneado.Com efeito, não havendo outros vícios que contaminem o feito, 

DECLARO o feito saneado.De outra banda, considerando que o 

requerente formulou pedido de exame genético em seu petitório inicial, e 

tendo em vista a essencialidade do exame de DNA para a solução da lide 

sub judice, defiro o requerimento de prova.Desta forma, inicialmente, vale 

consignar que o exame será realizado por laboratório particular que tem 

convênio com o Tribunal de Justiça (DNA VIDA), cujos custos serão 

antecipados pela parte autora.Ainda, intimem-se as partes para 

comparecerem ao CEJUSC no dia 14 de novembro de 2018, às 13 (treze) 

horas, para coleta do material, oportunidade em que a requerente deverá 

portar o valor do exame, qual seja R$ 175,00 (cento e setenta e cinco 

reais), e dos custos de envio pelo correio ao laboratório.Intimem-se as 

partes e cientifique-se o CEJUSC acerca da presente decisão.Juntado aos 

autos o laudo pericial, façam-me os autos conclusos.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às providências. 

Jaciara/MT, 25 de outubro de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 47695 Nr: 2932-65.2011.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO JORDÃO FURLAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 89521 Nr: 1128-52.2017.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO JACINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de ação monitória visando o pagamento de soma em dinheiro.

Deferida a expedição do mandado de pagamento (Ref. 04) o devedor não 

pagou o débito nem ofereceu embargos, consoante se extrai do teor da 

certidão de Ref. 44.

Nessa toada, não havendo embargos nem pagamento, converto a decisão 

inicial mandamental e de conteúdo positivo em título executivo judicial. 

Igualmente, converto o mandado inicial em mandado executivo (NCPC, Art. 

701, §2°).

Proceda-se a retificação no sistema Apolo.

Na forma do §2º do Art. 513, NCPC, intime(m)-se o(s) devedor(es) para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague(m) o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, 

se houver.

Expeça-se mandado de penhora e avaliação, conforme preceitua a Lei nº 

11.232/05.

Fica(m) o(s) devedor(es) advertido(s) de que, transcorrido o prazo 

previsto no Art. 523, NCPC, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente(m), nos próprios autos, impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do Art. 523, NCPC, o débito 

será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de 

advogado de dez por cento.

Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) 
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dias, intime-se o credor para atualização do débito, no mesmo prazo.

Por fim, após o trânsito em julgado da decisão, o(s) credor(es) poderá(ão) 

requerer diretamente à serventia a expedição de certidão, nos termos do 

Art. 517, que servirá também aos fins previstos no Art. 782, §3º, ambos 

do NCPC.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 25 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 49586 Nr: 1345-71.2012.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CEZAR MORENO 

PESSOA. - OAB:3.920-MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Executada, nos termos do Art. 535: A Fazenda Pública será intimada 

na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 20615 Nr: 2213-59.2006.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA MARIA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOMED - SEGURANÇA OCUPACIONAL E 

MEDICINA DO TRABALHO S/C, SISPJACI - sindicato dos Servidores 

Públicos Municipais do Município de Jaciara-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE NICÉIO FIGUEREDO 

CARDOSO - OAB:3188 -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:3719/MT, FERNANDO DALL AGNOL FINATO - OAB:10084/MT, 

MARCO AURÉLIO CAMPOS DE TOLEDO - OAB:5.984/MT, RODRIGO 

ANTONIO COSTA MENACHO - OAB:10919/O

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 107579 Nr: 9935-61.2017.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRIUNFO CORRETORA E COMÉRCIO DE 

CEREAIS LTDA, FÁBIO LUIZ DE OLIVEIRA, MARIA CRISTINA FERRARI 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de ação monitória visando o pagamento de soma em dinheiro.

Deferida a expedição do mandado de pagamento (Ref. 04) os devedores 

não pagaram o débito nem ofereceram embargos, consoante se extrai do 

teor da certidão de Ref. 16.

Nessa toada, não havendo embargos nem pagamento, converto a decisão 

inicial mandamental e de conteúdo positivo em título executivo judicial. 

Igualmente, converto o mandado inicial em mandado executivo (NCPC, Art. 

701, §2°).

Proceda-se a retificação no sistema Apolo.

Na forma do §2º do Art. 513, NCPC, intime(m)-se o(s) devedor(es) para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague(m) o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, 

se houver.

Expeça-se mandado de penhora e avaliação, conforme preceitua a Lei nº 

11.232/05.

Fica(m) o(s) devedor(es) advertido(s) de que, transcorrido o prazo 

previsto no Art. 523, NCPC, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente(m), nos próprios autos, impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do Art. 523, NCPC, o débito 

será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de 

advogado de dez por cento.

Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) 

dias, intime-se o credor para atualização do débito, no mesmo prazo.

Por fim, após o trânsito em julgado da decisão, o(s) credor(es) poderá(ão) 

requerer diretamente à serventia a expedição de certidão, nos termos do 

Art. 517, que servirá também aos fins previstos no Art. 782, §3º, ambos 

do NCPC.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 25 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 68888 Nr: 11489-02.2015.811.0010

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dhemer Jhony Dall Agnol, ESPÓLIO DE DHEMER JOÃO 

MIGUEL DALL AGNOL, JOSÉ ANTONIO DELGADO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VIANEI DAL PIVA, ALEXANDRE 

DALL’AGNOL, CESAR DALL AGNOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DALL'AGNOL FINATO 

- OAB:10084, LUIZ GUSTAVO SOARES CINTRA SENA - OAB:17790/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT 3.981, Sival Pohl Moreira de Castilho Filho - 

OAB:6174/MT

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por DHEMER 

JHONY DALL’AGNOL em face de JOÃO VIANEI DAL PIVA, ALEXANDRE 

DALL’AGNOL e CESAR DALL’AGNOL, todos qualificados nos autos, 

resolvendo o processo com mérito, nos termos do Art. 487, inciso I, do 

NCPC.Revogo a liminar concedida na Ref. 32, e determino a expedição de 

mandado de reintegração de posse em favor do inventariante dativo, Sr. 

José Antônio Delgado da Silva.Custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios pelo autor, estes que fixo em R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) conforme o disposto no Art. 85, §16, do NCPC.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, oportunamente, 

arquivem-se. Jaciara - MT, 24 de outubro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 87952 Nr: 5848-96.2016.811.0010

 AÇÃO:  P roced imen to  de  L iqu id a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIA ALTA AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Vistos e analisados.

Atenta à manifestação de Ref. 31, verifico que não existe nos autos 

nenhuma procuração ou substabelecimento em nome da advogada Dra. 

Luana Liporace Pires da Silva, sendo que nem mesmo a petição inicial foi 
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assinada por ela, não havendo ainda qualquer requerimento de que as 

intimações fossem publicadas em nome da causídica.

Assim, não há que se falar em chamamento do feito à ordem para 

declaração de nulidade ante a ausência intimação da advogada Dra. 

Luana.

Dessa forma, intime-se a advogada subscritora da petição de Re. 31 para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, traga aos autos instrumento 

procuratório, sob pena de desentranhamento da peça.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Intime-se.

Às providências.

Jaciara/MT, 24 de outubro de 2018

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 59047 Nr: 2805-25.2014.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLACIDE FERNANDES CÉZAR, MARIA JÚLIA 

FERNANDES CÉZAR, MARIA OZETE FERNANDES CEZAR, LUCIANO 

CARDOSO MEDEIROS CEZAR, MARCIA CARDOSO MEDEIROS CEZAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSÉ PROENÇA DA SILVA, CIPA LTDA 

- COLONIZADORA INDUSTRIAL PASTORIO E AGRÍCOLA, NAVARRO DA 

COSTA FERREIRA, ESPÓLIO DE OSVALDO DA COSTA FERREIRA, 

ESPÓLIO DE JOANA DA COSTA FERREIRA, ESPÓLIO DE CARIOLANDO DE 

ASSUMPÇÃO, MARCIO RUIZ FERREIRA, SÔNIA FERREIRA VALVERDE 

MATTOS, RAQUEL MORAES MADUREIRA, Milton da Costa Ferreira Junior, 

VANIA RUIZ FERREIRA JAQUEIRA, JOÃO DOMINGOS NASCIMENTO, 

MARILZA ATANAZIO NASCIMENTO, CELIA FERREIRA FRÓES, MÁRCIO 

ROBERTO FERREIRA, VERA LUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA, MARCOS 

ANTONIO FERREIRA, SILMARA FERREIRA DE CASTRO, ESPOLIO DE 

PAULO BONAFÉ FERREIRA, ESPOLIO DE CLEONICE BONAFÉ FERREIRA, 

ESPOLIO DE SILAS TERCIO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABEL FERREIRA BARCELO - 

OAB:15671

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Prazo do Edital:

Resumo da Inicial:

Descrição do Imóvel Usucapiendo:

Decisão/Despacho:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 87955 Nr: 5849-81.2016.811.0010

 AÇÃO:  P roced imen to  de  L iqu id a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Vistos e analisados.

Aparentemente a sentença proferida nos autos 55601 está sendo 

liquidada naqueles e nos presentes autos.

Assim, determino que a serventia certifique a existência da presente 

liquidação de sentença nos autos anteriormente mencionados, fazendo-os 

conclusos para deliberação.

Por fim, aportando aos autos cópia da perícia contábil realizada nos autos 

de código 56465, 56548, 56671, 57646, 56505, 56775, 56315, 57647, 

56792 e 55605, intimem-se as partes se manifestarem acerca do 

resultado, no prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Intime-se.

Às providências.

Jaciara/MT, 24 de outubro de 2018

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 66354 Nr: 1588-10.2015.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ILMA FONTANELI, JOÃO BATISTA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE GILCIMAR RICARDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oderly Maria Ferreira 

Lacerda - OAB:6133-B/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita à inventariante, nos 

termos do artigo 98 do CPC.

Determino que nova inventariante se manifeste acerca das primeiras 

declarações apresentadas pela inventariante removida, ratificando ou 

retificando-a, no prazo de 20 (vinte) dias úteis.

Intime-se a Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal, dos termos 

deste inventário, atentando-se para o disposto no § 4º, do art. 626, do 

Estatuto Processual Civil.

Após, oficie-se Econômica Federal para que a instituição apresente nos 

autos extrato da conta vinculada ao FGTS em nome e CPF do “de cujus”.

Seja oficiado ao HSBC seguros (HSBC SEGUROS S.A., pessoa jurídica de 

direito privado com CNPJ/MF- sob o nº 76.538.446/0001-36 Rua Tenente 

Francisco Ferreira de Souza, 805, Hauer- Curitiba, Cep- 81630- 010) para 

que apresente aos autos apólice de seguro assinada pelo “de cujus”.

Deverá também ser oficiada a empresa Gazin, para que informe acerca da 

existência de verbas rescisórias em nome do de cujus.

Por fim, deverá a inventariante juntar certidões negativas de débitos junto 

ás fazendas públicas, bem como acostar aos autos o comprovante de 

pagamento do ITCD, recolhido dos bens a serem partilhados, ou 

apresentar declaração de isenção, tudo no prazo de 15 dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 24 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 70787 Nr: 12138-64.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORRAN LAYSON MOFORTE, MARIA ROSA 

DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL JOSEPETTI JUNIOR - 

OAB:16587

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

JOELCIO TICIANEL - OAB:6505/MT

 Vistos etc.

Inicialmente, converta-se o presente feito em cumprimento de sentença.

Intime-se o exequente para esclarecer os cálculos juntados às ref. 148 e 

149, no prazo de 10 (dez) dias, informando qual dos cálculos corresponde 

ao valor devido pelo executado.

Após, voltem conclusos.

Cumpra-se.

Às providências.

 Jaciara/MT, 23 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 74010 Nr: 141-50.2016.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA OLICE VIEIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 Vistos etc.

Inicialmente, diante do acordo celebrado entre as partes, o qual extinguiu o 

processo principal, homologo a desistência do Recurso interposto pelo 

embargante à ref. 31, visto que no referido acordo as partes 

expressamente desistiram do prazo recursal.

Portanto, ante a extinção dos autos que deram origem à estes embargos, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença proferida à ref. 25.

Por fim, remetam-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Jaciara - MT, 23 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 5303 Nr: 903-62.1999.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFITO CAMINHÕES E DEFENSIVOS AGRÍCOLAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR BOSCHINI, CLEONICE POLESSI 

BOSCHINI, ANTONIO MILITÃO DA ROCHA, NILTON MILITÃO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO FRANCO DE ARAÚJO - 

OAB:13.807, MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - OAB:5958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT

 Vistos, etc. Posto isto, defiro a penhora online no valor de R$ 

1.426.244,56 (um milhão, quatrocentos e vinte e seis mil, duzentos e 

quarenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) nas contas da parte 

executada: ADEMIR BOSCHINI, CPF nº 013.306.409-34; ANTÔNIO MILITÃO 

DA ROCHA, CPF n° 276.328.149-49; NILTON MILITÃO DA ROCHA, CPF n° 

459.468.921-34.Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor 

do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do 

artigo 836 do CPC, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente 

que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente 

absorvido pelo pagamento das custas da execução.De outra banda, a 

parte exequente requer diligência pelo Juízo por meio do sistema INFOJUD, 

sem que ao menos tenha comprovado que realizou busca no intuito de 

localização de bens do devedor.Assim, indefiro o pedido de busca de 

bens via Infojud.Lado outro, constata-se a mesma numeração do Cadastro 

de Pessoa Física do devedor ADEMIR BOSCHINI e CLEUNICE POLESSI 

BOSCHINI e, compulsando os autos, verifica-se que não há esgotamento 

das diligências cabíveis à exequente para a justificativa de realização de 

consulta sistêmica, conforme requerido pela empresa credora.Ainda, não 

efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

a parte exequente outros bens da parte devedora que possam ser 

penhorados, no mesmo prazo supra, sob pena de suspensão do 

feito.Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os autos 

conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências. Jaciara/MT, 23 de outubro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 59492 Nr: 3077-19.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO LUIZ DA COSTA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO BUSTO DE MEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ANTONIO COSTA 

MENACHO - OAB:10919/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANA ALTHEMEYER - 

OAB:16966/O/MT, BERTONI DARI NITSCHE - OAB:12402-B/MT, JAIRO 

JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT, MICHEL KAPPES - 

OAB:14185/MT

 Vistos etc.

Cite-se o executado para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) dias, 

acrescido das custas processuais, se houver, consignando que em não 

ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

 Não pago o débito no prazo de 15 (quinze) dias, atualize-se o credor o 

débito, no mesmo prazo, incluindo honorários em cumprimento de 

sentença e multa, e expeça-se mandado de penhora, remoção, depósito, 

avaliação e intimação, no que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo.

Ainda, em caso de não pagamento, tornem-se os autos conclusos para 

análise do pedido “F” do exequente.

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias do art. 523 do CPC, inicia-se o 

prazo de mais 15 (quinze) dias para que o executado, independente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação, 

tudo na forma do artigo 525 do CPC, a qual deverá limitar-se à matéria 

enumerada no artigo 525, § 1º, do CPC.

O Oferecimento de impugnação não obsta a prática de penhora, remoção, 

depósito e avaliação, a não ser que haja decisão expressa em sentido 

contrário.

Ainda, DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, na forma 

do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento ali previsto, após o 

prazo de pagamento voluntário de 15 dias.

Quanto ao pedido para expedição de ofício ao Cartório de Registro de 

Imóveis desta comarca, indefiro, haja vista que a diligência requerida pode 

ser realizada pelo próprio exequente, mediante simples requerimento 

formulado ao Sistema CEI (Central Eletrônica de Integração e Informações 

dos Serviços Notariais e Registrais).

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 22 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 57622 Nr: 1825-78.2014.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERSON LUIZ FABIAN-ME, CLEVERSON 

LUIZ FABIAN, TATIANI APARECIDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Posto isto, defiro a penhora online no valor de R$115.905,35 

(cento e quinze mil, novecentos e cinco reais e trinta e cinco centavos) 

nas contas da parte executada: CLEVERSON LUIZ FABIAN -ME, CNPJ nº 

11.087.080/0001-80; CLEVERSON LUIZ FABIAN, CPF nº 912.365.681-68; e 

TATIANI APARECIDA DE OLIVEIRA , CPF nº 630.348.911-72.Nesta 

oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolo de bloqueio de 

valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados.Os autos 

permanecerão no gabinete até que se processe a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central.Em sendo positivo o 

bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta Única do Poder 

Judiciário.Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o 

bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo 

sistema BACENJUD, que será juntado aos autos.Juntado aos autos o 

protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, manifestar nos autos.Caso o valor bloqueado seja irrisório com 

relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista 

que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se levará a efeito a penhora 

quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados 

será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.Ainda, 

restando a diligência infrutífera, indique a credora outros bens da parte 

devedora que possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias, ou 

ainda, COMPROVE o exaurimento de todas as diligências extrajudiciais 

possíveis sem logração de êxito, sob pena de suspensão do 

feito.Decorrido o prazo alhures mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me 

os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Jaciara/MT, 22 de outubro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53345 Nr: 1896-17.2013.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALBERTO MAGALHÃES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO BERNARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532-A/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 178/180, e determino seja oficiado ao Juízo da 

Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, nos autos dos processos 

Código 11308 e 70974, encaminhando-se o cálculo atualizado do débito (fl. 

181).

Após, manifeste-se o credor, requerendo o que entender de direito.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 22 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 61990 Nr: 93-28.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON JOSE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telecomunicação de São Paulo S/A - Telesp

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A

 Vistos e examinados.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por EDSON JOSÉ 

FIGUEIREDO, em face de TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - 

TELESP, todos devidamente qualificados.

Com inicial vieram os documentos.

Verifica-se que no acórdão de ref. 68, a executada foi condenada ao 

pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de indenização por danos 

morais, bem como fixado os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois 

mil reais).

O feito foi convertido para Cumprimento de Sentença à ref. 71.

Posteriormente, a executada trouxe aos autos o comprovante de 

pagamento da obrigação, pugnando pela extinção do feito, à ref. 86.

Contudo o exequente informa haver saldo remanescente, pugnando pela 

penhora online do crédito (ref. 87).

Deferido o pedido de bloqueio, este resultou positivo, conforme extrato 

anexo à decisão de ref. 105.

Devidamente intimado, o executado permaneceu inerte (fl. 113).

Por fim, o exequente requer o levantamento dos valores bloqueados (ref. 

112).

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Diante da satisfação do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face da satisfação integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Ainda determino a expedição de alvará em favor da exequente, caso haja 

valor vinculado aos presentes autos, conforme requerido à ref. 112.

 Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 25 de outubro de 2018.

 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 104511 Nr: 8429-50.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELIA BORGES VALEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER PARMIGIANI - 

OAB:18912/MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Diante do exposto, com fundamento no que dispõe o Art. 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na petição inicial formulado por 

ZELIA BORGES VALEIRO para condenar o INSTITUTO NASCIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS a conceder o benefício de aposentadoria por 

idade rural na base na base de 01 (um) salário mínimo mensal, inclusive 

13º (décimo terceiro) salário, devido desde a data do requerimento 

administrativo (DIB em 10/08/2016) e data de início de pagamento na data 

desta sentença (DIP 19/09/2018)..Tópico síntese do julgado, nos termos 

dos Provimentos COGE n° 69/2006 e 71/2006:- Número do benefício: 

164.152.683-9;- Nome do beneficiário: ZELIA BORGES VALEIRO (CPF nº 

147.987.511-20);- Benefício concedido: aposentadoria por idade rural; - 

Data de início do benefício: 10/08/2016;Por fim, imperioso ressaltar, que 

esta Comarca, encontra-se atualmente sobrecarregada de processos, e 

com efetivo reduzido, não dispondo de meios para liquidar as sentenças 

em relação ao INSS, ações estas que representam uma grande parte do 

volume processual, em virtude da Comarca não possuir Justiça Federal 

para tramitação do feito, razão pela qual as sentenças são ilíquidas.Assim 

em uma análise superficial, DEIXO de proceder à remessa necessária dos 

autos à Instância Superior, ante o disposto no § 3° do art. 496 do CPC. 

Publique-se. Intimem-se. Após, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se o feito, com as anotações de praxe.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Às providências.Jaciara/MT, 19 de 

setembro de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48145 Nr: 3429-79.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADARCINO GOMES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDIFIBRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT, RICARDO MARQUES DE ABREU - OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO MUNIZ REBELLO - 

OAB:13122-A

 Vistos etc..Posto isto, defiro a penhora online no valor de R$1.426,04 

(hum mil quatrocentos e vinte e seis reais e quatro centavos) nas contas 

da parte requerida: CREDIFIBRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, CNPJ nº 11.434.526/0001-04.Nesta oportunidade, anexo a 

esta decisão o recibo de protocolo de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.Os autos permanecerão no 

gabinete até que se processe a ordem perante as instituições financeiras 

por meio do Banco Central.Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão 

transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário.Considerar-se-á 

efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo 

como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACENJUD, que será 

juntado aos autos.Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte 

executada deverá ser intimada para, querendo, manifestar nos autos no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 525, § 11 do CPC).Caso o valor bloqueado 

seja irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância 

tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se levará a 

efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos 

bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas 

da execução.Ainda, restando a diligência infrutífera, indique a credora 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 

15 (quinze) dias, ou ainda, COMPROVE o exaurimento de todas as 

diligências extrajudiciais possíveis sem logração de êxito, sob pena de 

suspensão do feito.Decorrido o prazo alhures mencionado, 

CERTIFIQUE-SE e voltem-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Jaciara/MT, 25 de outubro de 2018.Laura 
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Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 90867 Nr: 1800-60.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDdS, MJDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de concessão de benefício previdenciário ajuizada por 

FABRICIO DIAS DOS SANTOS, incapaz, representado por sua genitora, 

Sr.ª MARIA JOSÉ DIAS DOS SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS, alegando, em síntese, que é portador de 

síndrome de down, incapaz de exercer atividade laborativa, bem como 

possui renda inferior à ¼ do salário mínimo, requerendo o benefício de 

prestação continuada, para receber o quantum relativo a um salário mínimo 

a que teria direito, já que na seara administrativa teve seu pleito foi 

indeferido.

Com a inicial vieram os documentos.

Decisão inicial de conteúdo positivo, onde foi marcado data para 

realização da perícia (Ref.04).

Realizada a perícia, acostou-se o laudo à ref. 34, onde constou que o 

autor é incapaz de praticar os atos da vida civil, bem como sua patologia é 

irreversível, não tem cura e nem tratamento.

Devidamente citado, o INSS apresentou Contestação, sustentando que 

não restou comprovado que o autor possui renda inferior à ¼ do salário 

mínimo, razão pela qual não faz jus ao benefício pretendido (Ref.47).

Impulsionado o feito à parte autora, a mesma impugnou a contestação, 

reafirmando o pleito inicial, e reiterando o pedido para realização de laudo 

sócio econômico.

Vieram os autos conclusos.

Pois bem.

Após relatar os autos para proferir sentença, e observando que o item n° 

1.2 da decisão de ref. 4, não foi cumprindo, sendo este essencial para o 

julgamento do caso em questão, portanto, se faz necessária a conversão 

do julgamento em diligência.

Assim, CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.

Desta forma, notifique-se a Assistente Social do Juízo para, no prazo de 

15 dias, apresentar o respectivo estudo social, informando a situação do 

núcleo familiar da parte autora, especialmente situação da residência, 

número de pessoas e renda.

Após, digam as partes em 05 (cinco) dias.

Às providências.

 Jaciara/MT, 23 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 49193 Nr: 915-22.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO SALVADOR CAMOLEZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que a Impugnação ao cumprimento de Sentença retro 

foi oposta no prazo legal.

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Impugnação e 

documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 57651 Nr: 1849-09.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA CAMILO DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Certifico e dou fé, que o Recurso de Apelação retro foi interposto no 

prazo legal.

Desta forma, nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, artigo 1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a 

finalidade de intimar a parte contrária, para no prazo legal, apresentar 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 107537 Nr: 9916-55.2017.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTOX S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRELLE BURTTET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LABONIA CARNEIRO 

- OAB:251411

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre a Avaliação retro, 

requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 58712 Nr: 2544-60.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAZIZA NEVES DA COSTA SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista o aporte de petição de acordo junto à Serventia, devolvo 

os autos para anexação da minuta.

Após, tornem os autos conclusos para prolação de sentença 

homologatória de transação.

As providências.

Jaciara/MT, 26 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001840-88.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO DE MARTIN GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, a contestação foi protocolada no prazo legal. 

Certifico ainda que, faço expedir intimação ao requerente, para no prazo 

legal, apresentar impugnação à contestaçãoe requerer o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA
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Processo Número: 1002060-86.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MOHAMMED DELWAR HOSSEN (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILEONILSON RODRIGUES OAB - MT0011602A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSESSOR ESPECIAL DE RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS - PAULO 

RICARDO FRANCO EMIDIO DA SILVA (IMPETRADO)

PREFEITO ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD (IMPETRADO)

 

Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao impetrante, para no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestar-se e requerer o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001018-02.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA SILVA NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, a contestação foi protocolada no prazo legal. 

Certifico ainda que, faço expedir intimação ao requerente, para querendo, 

no prazo legal, apresentar impugnação.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21528 Nr: 317-44.2007.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOSE LUIS LOPES DA SILVA, ELIZANGELA 

DO CARMO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAT ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP, RICARDO KAWASAKI - OAB:15.729/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMAÇÃO 

da parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 693,33 para 

recolhimento de guia de custas. Este valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 413,40 para recolhimento da guia de custas e 279,93 referente 

a taxa judiciária, a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 

154/162. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link “EMISSÃO DE GUIA ON LINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA” Clicar no item 13 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

no valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O Sistema vai 

gerar um boleto Único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral da Comarca de Jaciara aos 

cuidados da central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 104966 Nr: 8632-12.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: OFDS, OJFDS, SAF, GADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 8632-12.2017.811.0010

Código nº. 104966

VISTOS ETC,

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste acerca da certidão do oficial de justiça de ref. 56.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 16 de outubro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 75625 Nr: 679-31.2016.811.0010

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHME, NMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA PACHECO LEAL - 

OAB:3714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Processo nº. 679-31.2016.811.0010Código nº. 75625Requerente: 

Rosivan AngelsRequerido: Rafael Henrique Moraes Engels, representado 

por Neuzélia Moraes dos SantosVISTOS ETC,Trata-se de “Ação Revisional 

de alimentos” ajuizado por ROSIVAN ANGELS em face de RAFAEL 

HENRIQUE MORAES ENGELS, representado por sua genitora NEUZÉLIA 

MORAES DOS SANTOS, qualificados nos autos.A parte ré foi citada e 

intimada para comparecer à audiência conciliatória, contudo, a tentativa de 

acordo restou infrutífera (ref. 9).Contestação acostada à ref. 18.Réplica à 

ref. 23.Designada nova audiência conciliatória à ref. 49, diante da 

existência de audiência já agendada nos autos código 91876, que 

tramitava em apenso. A audiência não pode ser realizada, devido à 

ausência do demandado (ref. 72). Por esse motivo, o patrono do autor 

requereu a decretação de revelia.Instado a se manifestar, o Ministério 

Público opinou pela designação de audiência de instrução e julgamento 

(ref.83).É o relato.Decido.I.Da Revelia (...).Ademais, mesmo que fosse o 

caso de acolhimento do pedido, a matéria em exame se trata de direitos 

indisponíveis, portanto, não sofre os efeitos da revelia, conforme disposto 

no art. 345, inciso II, do CPC.Desta feita, INDEFIRO o pedido de decretação 

da revelia.II.Do Saneamento do FeitoNão havendo preliminares a serem 

analisadas e tampouco nulidades a serem pronunciadas, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO, remetendo-o à fase instrutória.Defiro a 

produção de prova testemunhal.Designo audiência de Instrução e 

Julgamento para o dia 06 de dezembro de 2018, às 16h00min.Intimem-se 

as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem rol de 

testemunhas. Atente-se a parte autora quanto ao disposto no art. 455 do 

NCPC, que preceitua caber ao advogado da parte intimar a testemunha por 

ele arrolada, dispensando-se a intimação do juízo.As testemunhas 

arroladas pela parte requerida deverão ser intimadas pelo juízo, conforme 

p r e c e i t u a  o  a r t i g o  4 5 5 ,  §  4 º  i n c i s o  I V  d o 

NCPC.Intimem-se.Cumpra-se.Jaciara-MT, 25 de outubro de 2018.Valter 

Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 119305 Nr: 5286-19.2018.811.0010

 AÇÃO: Exceção de Suspeição->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE JACIARA 

MT - DR LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON ALVARENGA 

NETO - OAB:27018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc....O objetivo da decisão recorrida era unicamente colher 

elementos acerca da atual condição das empresas, a fim de auxiliar este 

juízo em sede de cognição exauriente.Esclareço, ainda, que na decisão 

recorrida foi determinada a vistoria in loco na sede das empresas 

recuperandas (Usina Jaciara e Usina Pantanal de Açúcar e Álcool Ltda.), 

não havendo nos autos qualquer informação de que referidas empresas 

estejam em funcionamento em local diverso.Assim, não vejo qualquer 

afronta às decisões proferidas pelo TJMT, da mesma forma que não 

consigo vislumbrar qualquer parcialidade desta magistrada.As alegações 

do excipiente são descabidas de direito e os documentos acostados não 

trazem nenhum indício de prova em desfavor da imparcialidade desta 

juíza.Se até a presente data não houve uma decisão terminativa nos autos 

da recuperação judicial, a responsabilidade não pode ser atribuída a esta 

magistrada, já que até a presente data não houve comprovação nos autos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036829/10/2018 Página 608 de 998



do cumprimento do plano de recuperação, o que impede que este juízo 

decrete o encerramento da recuperação judicial, nos termos da legislação 

em vigor.Assim, recebo a presente exceção de suspeição.Determino que 

a senhora gestora judicial diligencie e certifique em todos os processos da 

excipiente, acerca da proposição do presente incidente, até posterior 

deliberação do Tribunal de Justiça acerca do disposto do art. 146, §2º, 

CPC.Após a certificação anteriormente determinada, remetam-se os 

presentes autos ao E. Tribunal de Justiça, com as nossas homenagens.Às 

providências.Jaciara/MT, 24 de outubro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 58514 Nr: 2438-98.2014.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO FORTUNATO DA SILVA, JENILDA ALVES DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AMÂNCIO DA SILVA, ILDA TOLENTINA 

DOS SANTOS, DONATO PEREIRA VIANA, EDESIO GUIMARÃES RIBEIRO, 

ANTÔNIO ERASMO VIEIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO com 

resolução do mérito. Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cumpra-se.Jaciara-MT, 23 de 

outubro de 2018.Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56459 Nr: 841-94.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDS, MEDSDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e de tudo mais que dos autos consta JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para CONCEDER A GUARDA 

DEFINITIVA da menor Maria Eduarda da Silva Oliveira à requerente Andreia 

Cristina da Silva, bem como CONDENAR o requerido Josimar Moreira de 

Oliveira ao pagamento mensal de alimentos à filha menor no valor 

equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, bem como 

50% das despesas extraordinárias.Intime-se a guardiã para prestar 

compromisso em definitivo (art. 32, do E.C.A.), cujo termo deverá ser 

lavrado em livro próprio e a cópia juntada nestes autos no prazo de (05) 

dias.Ciência ao Ministério Público e Defensoria Pública.Certificado o 

t r â n s i t o  e m  j u l g a d o ,  a r q u i v e - s e ,  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se. Intime-se.Cumpra-se.Jaciara-MT, 23 

de outubro de 2018.Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 45854 Nr: 783-96.2011.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM DE FRANÇA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DALL AGNOL FINATO 

- OAB:10084/MT, RODRIGO BINOTTO PEREIRA - OAB:14396-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11.640/MS, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT

 Processo nº. 783-96.2011.811.0010

Código 45854

Exequente: Joaquim de França Neto

Executado: Consorcio Nacional Honda Ltda

 VISTOS ETC,

Indefiro o pedido de fls. 256/279, pois, observo que todos os 12 (doze) 

alvarás judiciais já foram expedidos nos autos.

Intimem-se as partes por meio de seus advogados para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que entender de direito.

Nada postulado, certifique-se.

Após, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e arquivamento 

desta comarca para as providências necessárias.

Cumpra-se

Jaciara-MT, 18 de outubro de 2018.

 Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55368 Nr: 3770-37.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA MARA SOEHN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, Victor Meira Borges - OAB:12033/MT

 Processo nº. 3770-37.2013.811.0010

Código 55368

Requerente: Claudia Mara Soehn

Requerido: Município de Jaciara – MT

VISTOS ETC,

Claudia Mara Soehn ajuizou a presente “Ação Ordinária de Cobrança” em 

face do Município de Jaciara – MT, com vistas ao pagamento de perdas 

salariais ocorridas quando da conversão do Cruzeiro Real para URV e, 

posteriormente ao plano Real.

Devidamente representada, a herdeira da requerente informou aos autos o 

falecimento da parte autora (fl.200/204).

Os autos foram remetidos ao CEJUSC desta Comarca, na forma prevista 

no Artigo 3º, caput e §2º e 3º, do Código de Processo Civil.

 É o relato.

Decido.

Compulsando nos autos, observo que as partes entabularam acordo 

buscando o fim da demanda, consoante às fls.205/205-vº.

Verifica-se que os acordantes são pessoas maiores e capazes, não 

havendo óbice para o não acolhimento do pleito apresentado.

Destarte, HOMOLOGO, o presente acordo em todos os seus termos, para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais, com fundamento nos termos 

do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

presente feito com resolução de mérito.

Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito.

Ante a expressa renúncia do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

baixas na distribuição.

 Expeça Ofício ao Departamento de Recursos Humanos do Município de 

Jaciara – MT, conforme requerido.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 25 de outubro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 88501 Nr: 648-74.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON FERREIRA DA SILVA, YURI 
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GIOVANNE VITOR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

MARCELO AGDO CRUVINEL - OAB:11834/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Em cumprimento ao item 7.35.11 item “p” da CNGC, impulsiono os autos a 

fim de intimar o advogado do réu Yuri Giovanne Vitor dos Santos, o Dr. 

Marcelo Agdo Cruvinel – OAB: 11834/MT para, no prazo legal, apresentar 

as alegações finais.

 É o que me cumpre certificar.

Jaciara, 25 de outubro de 2018.

Jader Gomes de Freitas

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 120160 Nr: 5729-67.2018.811.0010

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ADILIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - 

OAB:21825/0

 ...diante da decisão que decretou a segregação cautelar do requerente, 

necessária a análise da tese defensiva, até mesmo para que não paire 

dúvidas sobre a necessidade da custódia cautelar do acusado. Para a 

revisão da decisão que decretou a prisão preventiva do réu, necessário, 

nos termos do art. 316 do CPP, que sobrevenha aos autos qualquer fato 

novo, que infirme o convencimento anterior quanto à existência dos 

pressupostos da prisão cautelar, diante da condição rebus que permeia o 

mencionado dispositivo. Até o presente momento, os mesmos elementos 

indiciários que existiam nos autos quanto à autoria do delito por parte do 

requerente no momento da decretação da prisão preventiva permanece 

inalterado. Portanto, na hipótese sob análise, entendo que não houve 

alteração fática que justifique a revogação. Registre-se, outrossim, que a 

tese da defesa no sentido de que o acusado possuem residência fixa e 

portadores de bons antecedentes não deve prevalecer, haja vista que a 

simples existência desses predicados não são suficientes para afastar a 

manutenção do acusado em segregação cautelar.Aliado a esses 

fundamentos, ainda há que se consignar que o artigo 313, I, do Código de 

Processo Penal concede a possibilidade de prisão preventiva aos crimes 

dolosos punidos com pena privativa de liberdade superior a 4 anos, fato 

este que respalda ainda mais a decisão pela manutenção dos requerentes 

em segregação cautelar, tendo em vista que ao acusado foi imputada a 

pratica do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei Federal n° 

11.343/06.Dessa forma, a manutenção da prisão preventiva e denegação 

do pedido de revogação é medida que se impõe, já que permanecem 

incólumes os fundamentos da garantia da ordem pública e da aplicação da 

lei penal.Com tais considerações, a despeito dos eventuais predicados 

pessoais dos requerentes, em consonância com o parecer ministerial, 

INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela 

defesa de JOSÉ ADILIO DOS SANTOS e, consequentemente, mantenho a 

prisão cautelar.Intimem-se.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 116088 Nr: 3799-14.2018.811.0010

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL ALVES FERREIRA, GILBERTO 

MATOS DE CARVALHO, HILDA SARA SOARES CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402-B/MT, GILIAN FERNANDO MATOS FERREIRA - OAB:23525/O

 Vistos.

Analisando detidamente os autos, mormente os documentos que instruem 

a denúncia e a defesa preliminar, entendo que não restam configuradas, 

neste momento, as hipóteses de absolvição sumária previstas pelo artigo 

397 do Código de Processo Penal, em sua nova redação decorrente das 

alterações trazidas pela Lei nº. 11.719/2008.

Entendo que se faz mister a colheita da prova testemunhal, aqui 

compreendendo mormente o rol apresentado na denúncia, bem como 

eventuais testemunhas de defesa, a fim de verificar se houve a prática do 

delito mencionado ou mesmo afastar as imputações feitas aos 

denunciados, pois tais provas, aliadas às provas documentais juntadas 

aos autos permitirão inclusive a análise segura de eventual causa 

excludente de ilicitude, o que não se verifica de plano neste momento.

Isto posto, não vislumbrando com segurança nenhuma das hipóteses 

contidas no dispositivo legal retro mencionado, deixo de absolver 

sumariamente os acusados e recebo a denúncia oferecida pelo Ministério 

Público.

 Por conseguinte, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

06/11/2018, às 14h30min.

Outrossim, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação 

quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva de GABRIEL ALVES 

FERREIRA (ref. 75).

Expeçam-se precatórias, se necessário, bem como mandados e ofícios 

pertinentes.

Requisitem-se os réus para comparecerem à audiência designada.

Intimem-se.

Notifique-se o representante do Ministério Público e Defensoria Pública.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 119609 Nr: 5432-60.2018.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MANOEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS FORGIARINI SILVA - 

OAB:24018/O

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Em cumprimento ao item 7.35.10.1 da CNGC, impulsiono os autos a fim de 

intimar o(a) defensor(a) do réu(é JOÃO MANOEL DA SILVA para, no 

prazo de 10 (dez) dias, RESPONDER ÀS ACUSAÇÕES POR ESCRITO DE 

ACORDO COM INTEIRO TEOR DA DENUNCIA, tendo em vista a certidão do 

oficial de justiça de ref. 14 dos autos, aonde o(a) indiciado(a) informou 

que tem advogado constituído na pessoa do(a) Dr.ª Thais Forgiarini Silva.

 É o que me cumpre certificar.

Jaciara, 26 de outubro de 2018.

Jader Gomes de Freitas

Gestor Judiciário

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002639-34.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS HENRIQUE DE MACEDO MARTINS DE ALMEIDA CAMPOS 

11066287724 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PIM & PIM LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB: MT23615/O 

Endereço: desconhecido Advogado: RICARDO MARQUES DE ABREU 

OAB: MT0011683A Endereço: AV POTIGUARAS, 901, CENTRO, JACIARA 

- MT - CEP: 78820-000 , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no 

dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 06/12/2018 Hora: 08:20 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . 

O não comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 
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Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002359-63.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDEMIRA TELES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias, se manifestar sobre a correspondência devolvida no id 

n.16176769.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002361-33.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ED CARLOS SOARES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias, se manifestar sobre a correspondência devolvida no id n. 

16176775.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002262-63.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE ARAGAO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias, se manifestar sobre a correspondência devolvida no id n. 

16177207.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000151-09.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSICLEIA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias, se manifestar sobre a correspondência devolvida no id n. 

16177239.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002304-15.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIEL FELIX NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, se manifestar sobre a correspondência 

devolvida no id n. 16177191.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002308-52.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS FERNANDO DA SILVA D ASSUNCAO (REQUERIDO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, se manifestar sobre a correspondência 

devolvida no id n. 16177221.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002270-40.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES BATISTA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias, se manifestar sobre a correspondência devolvida no id n. 

16177396.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000397-05.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARIO DE SENA E SILVA (REQUERIDO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 16180779, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000323-82.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARILIANE ALMEIDA SILVA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

EDEMILSON CARLOS SILVA TERRES (EXECUTADO)

ARILIANE ALMEIDA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 16184611 , 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000362-16.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA CRISTINA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE CAPPELARY RULIM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A 

(ADVOGADO(A))
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Tendo em vista o cáculo apresentado no id n.16182682 e seguintes, nos 

termos do provimento n. 55/2007 impulsiono os autos ao promovido para 

manifestar-se no prazo legal, conforme decisão retro.

Comarca de Juara

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 104846 Nr: 486-21.2018.811.0018

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: JAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno de Moraes Dumbra - 

OAB:214256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvia Cristina Giraldelli - 

OAB:12854-B

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido inicial em sua totalidade, bem como 

julgo improcedente o presente incidente, com resolução do mérito, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC.Oficie-se a Diretoria do Foro.Oficie-se 

a Registradora Titular do CRI de Juara.Intime-se.Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.CUMPRA-SE.

1ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 97621 Nr: 5450-91.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRdSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Roque Roberto da Silva Branco 

Filiação: , brasileiro(a), convivente, serviços gerais, Endereço: Fazenda 

Estrela, Cidade: Castanheira-MT

Resumo da Incial:1 – As partes celebraram acordo judicial perante o 

Tribunal de Justiça do

Estado do Mato Grosso do Sul, conforme sentença judicial homologatória 

ora juntada.

Ao executado restou estipulada a obrigação de pagar pensão alimentícia à

exequente, no importe de 75% (R$702,75) do salário mínimo vigente, todo 

dia 10 de cada mês,

conforme sentença ora juntada.

2 – Acontece que o Executado, desrespeitando ordem judicial, não

cumpriu com seu dever inerente ao poder familiar, estando em atraso com 

a obrigação

alimentar de 10 de agosto de 2015 até 10 de maio de 2017.

Decisão/Despacho:Vistos etc. Considerando o petitório retro, foi procedido 

busca junto ao sistema SIEL visando a localização de endereço do 

executado que restou insuficiente Assim, defiro a citação por edital da 

parte executada cujo prazo fixo em 30 (trinta) dias.

Após o decurso do prazo e nada sendo requerido, diga a Defensoria 

Pública e o Ministério Público.

Cumpra-se.

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 63506 Nr: 923-04.2014.811.0018

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itamara da Silva Toledo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larissa Fernanda Dias Azoia - 

OAB:16.273/MT, Marcia de Campos Luna - OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Certifico, a requerida devidamente intimada acerca da penhora on line 

realizada nos autos, deixou transcorrer o prazo sem qualquer 

manifestação. Ante o exposto, impulsiono o presente feito ao DJE para 

intimar a autora para requerer o que de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 101540 Nr: 7536-35.2017.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar de Lima Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/5.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora acerca da tentativa de bloqueio de 

folhas 132/133 (ref: 39), para querendo, manifestar-se no prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 6159 Nr: 1514-20.2001.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Amb. Rec. Nat. Renováveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Frizon Ltda, Ari Valdir Frizon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Ari Valdir Frizon, Cpf: 

28554868900, Rg: 1.343.499 SSP PR Filiação: Benjamim Frizon e de 

Eugenia /Bragatti Frizon, data de nascimento: 15/10/1955, brasileiro(a), 

natural de Pato branco-PR, casado(a), madeireiro, Endereço: Av. Rio 

Arinos, 2781 S, Bairro: Estrada Para Juína, Cidade: Juara-MT

Executados(as): Madeireira Frizon Ltda, CNPJ: 02387694000197, 

brasileiro(a), Endereço: Av. Rio Arinos, 2781 S, Bairro: Estrada Para Juína, 

Cidade: Juara-MT

Resumo da Inicial:O exequente é credor do executado acima qualificado, 

através das certidões de dívida ativa nº 510000001442, descrita na inicial, 

cujo o valor importa em R$-1.722,18 (um mil, setecentos e vinte e dois 

reais e dezoito centavos)

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 25121 Nr: 3096-45.2007.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. F. da Silva Bicibletaria- ME, Severino 

Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Beatriz Correa da Costa 

S. Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): S. F. da Silva Bicibletaria- Me, 

CNPJ: 02349335000145, brasileiro(a), Endereço: Av. José Alves Bezerra, 

286, Bairro: Centro, Cidade: Juara-MT

Executados(as): Severino Ferreira da Silva Filiação: , brasileiro(a), , 

Endereço: Av. José Alves Bezerra, 286, Bairro: Centro, Cidade: Juara-MT

Resumo da Inicial:O exequente é credor do executado acima qualificado, 

através das certidões de dívida ativa nº 000959/07-A, descrita na inicial, 

cujo o valor importa em R$-95.764,50.

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 55583 Nr: 1796-72.2012.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. J. Wagner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maiara Alessandra Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o decurso do prazo requerido de sobrestamento do 

presente feito, impulsiono ao DJE para proceder a intimação da parte 

autora para requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 63246 Nr: 678-90.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Antonio Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intmação da parte autora, para manifestar no prazo legal, 

acerca da impugnação apresentada de fls. 133/158.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 82296 Nr: 3086-83.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janete Gomes Riva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora acerca da Juntada de Carta Precatória 

de folhas 116/138 (ref.: 54), para querendo, manifestar-se a respeito no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 12877 Nr: 1528-96.2004.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Nelson Américo Abegg

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Cassiano de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronaldo Pozzi Barbirato 

Barbosa - OAB:3.784-MS, Sandro Ticianel - OAB:6.877/MT

 Considerando o decurso do prazo solicitado às fls. 546/547, impulsiono 

ao DJE para proceder a intimação do autor, requerendo o que de direito no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 42094 Nr: 2526-20.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Alexandre Machado da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. L. (Super Lojas) Maringá - Empreendimentos 

e Serviços

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Carlos Bergo - 

OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wagner Peter Krainer José - 

OAB:19.060

 Proceder a intimação das partes para manifestarem o que entenderem de 

direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 63291 Nr: 725-64.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Regina Lourenço Mazutti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intmação da parte autora, para manifestar no prazo legal, 

acerca da impugnação apresentada de fls. 111/150.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 65968 Nr: 3025-96.2014.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Sandro Barbosa Azuaga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME, Jezyka Andrea Tonhon 

Carrasco, Fernando Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GHYSLEN ROBSON LEHNEN - 

OAB:15312, RODRIGO CARLOS BERGO - OAB:8435

 Impulsiono à parte autora para requerer o que de direito, no prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 56748 Nr: 2956-35.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. V. Garcia Veículos-ME, Luzia Victor Garcia, 

José Geremias Garcia Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8.123PR/16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Comum ME095

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): L. V. Garcia Veículos-me, CNPJ: 

04720286000130, brasileiro(a), geremias, Endereço: Rua Belo Horizonte, 

781-N, Fundos, Bairro: Centro, Cidade: Juara-MT

Executados(as): Luzia Victor Garcia, Cpf: 88620794191, Rg: 1.650.167 

SSP GO Filiação: José Victorde Moraes e de Sebastiana Luiza da Silva, 

data de nascimento: 28/07/1960, brasileiro(a), natural de Quirinopolis-GO, 

casado(a), aux. administrativo, Endereço: Rua Belo Horizonte, 50 Ou 

781-N, Fundos, Bairro: Centro, Cidade: Juara-MT

Resumo da Inicial:... O autor é credor do devedor na quantia de 

R$-18.974,21 (dezoito mil, novecentos e setenta e quatro reais e vinte e 

um centavos)...

Nome e Cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 29704 Nr: 2252-61.2008.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vannelis da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:MT/3.056, Vanessa Tokie Kawabata Ishiki - 

OAB:13187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Comum ME095

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Vannelis da Silva, Cpf: 

21671576810, Rg: 28.556.317-6 SSP SP Filiação: , brasileiro(a), 

separado(a) judicialmente, agenciadora de cargos, Endereço: Rua 

Paraguai, 317, Bairro: Centro, Cidade: Juara-MT

Resumo da Inicial:... O autor é credor do requerido no valor de 

R$-317.228,41 (trezentos e dezessete mil, duzentos e vinte e oito reais e 

quarenta e um centavos)...
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Nome e Cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 33741 Nr: 1313-47.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FBS, JBS, EBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Lourival Rodrigues Siqueira, Rg: 

1661598-0 Filiação: Braz Siqueira e de Doraci Rodrigues Siqueira, data de 

nascimento: 24/08/1980, brasileiro(a), natural de Tangará da serra-MT, 

separado(a) judicialmente, Endereço: Avenida Passo Fundo, S/nº, Bairro: 

Beira Rio, Cidade: Porto dos Gaúchos-MT

Resumo da Incial:Citar a parte executada acima qualificada, para, em 3 

(três) dias, efetuar o pagamento das parcelas anteriores ao início da 

execução e das que se vencerem no seu curso, provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de fazê-lo. Consigno, fica a parte executada 

desde já advertida de que somente a comprovação de fato que gere a 

impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento. Advirta-se 

a parte executada que o não pagamento ou se a justificativa apresentada 

não for aceita, poderá ser decretada sua prisão, em regime fechado, pelo 

prazo de 1 (um) a 3 (três) meses. Anote-se que o débito alimentar que 

autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) 

pres¬tações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se 

vencerem no curso do processo. Atente-se a Secretaria quando ao 

disposto no artigo 323, do Código de Processo Civil. O cumprimento da 

pena, por sua vez, não exime o executado do pagamento das prestações 

vencidas e vincendas. Segue cópia da inicial e cálculos de fls. 121 em 

anexo..

Decisão/Despacho:Vistos etc. Acolho o pedido de fls. 137. Expeça-se 

edital consignando o prazo de 30 (trinta) dias. Após o decurso do prazo, 

diga o exequente e colha-se a manifestação do Ministério Público.

Cumpra-se.

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 23591 Nr: 1619-84.2007.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otávio Cesar Bucci-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Otávio Cesar Bucci-me, CNPJ: 

02485928000139, brasileiro(a), Endereço: Rua Sergipe Nº 307, Bairro: 

Centro, Cidade: Juara-MT

Resumo da Inicial:O exequente é credor do executado acima qualificado, 

através das certidões de dívida ativa nº 12 2 06 001899-05, descrita na 

inicial, cujo o valor importa em R$-34.308,89

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10342 Nr: 1696-35.2003.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Leonice dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Quitéria de Luca, Claudio de Luca 

Bressan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento Nº 31/2016 – CGJ fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

5.753,04 (Cinco Mil e Setecentos e Cinquenta e Três Reais e Quatro 

Centavos) que foi condenado na r. sentença. Este valor deverá ser de 

forma separada, sendo o valor das custas, R$ 2.876,52 (Dois Mil e 

Oitocentos e Setenta e Seis Reais e Cinquenta e Dois Centavos) e valor 

das taxas R$ 2.876,52 (Dois Mil e Oitocentos e Setenta e Seis Reais e 

Cinquenta e Dois Centavos). Fica cientificado de que poderá acessar o 

site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIA ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes). 

Clicar no tipo de receita (custas) preencher o valor e o mesmo 

procedimento com a taxa e mandar gerar guia. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10341 Nr: 1695-50.2003.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonia Regina Guazi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Quitéria de Luca, Claudio de Luca 

Bressan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento Nº 31/2016 – CGJ fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

2.219,74 (Dois Mil e Duzentos e Dezenove Reais e Setenta e Quatro 

Centavos) que foi condenado na r. sentença. Este valor deverá ser de 

forma separada, sendo o valor das custas, R$ 1.109,87 (Um Mil e Cento e 

Nove Reais e Oitenta e Sete Centavos) e valor das taxas R$ 1.109,87 (Um 

Mil e Cento e Nove Reais e Oitenta e Sete Centavos). Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIA 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas) preencher o valor e 

o mesmo procedimento com a taxa e mandar gerar guia. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 78540 Nr: 1360-74.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marineza Santana Serafim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em cinco dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).INTIMEM-SE ambas as partes para fins e prazos 

do §1º, do artigo 357, do CPC/2015.Providencie-se o necessário para a 

realização do ato.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 104846 Nr: 486-21.2018.811.0018

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: JAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCG
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno de Moraes Dumbra - 

OAB:214256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvia Cristina Giraldelli - 

OAB:12854-B

 Vistos, etc.Trata-se de requerimento de bloqueio de matrícula proposto 

por Juvenal Arroyo Lopes em face do Juízo Diretor da Comarca de 

Juara/MT.Alega o requerente que é inventariante e herdeiro de seu genitor 

Juvenal Domingos Martins Lopes, e que dentre os imóveis do espólio 

encontra-se a Fazenda Agrotep, localizada nesta urbe, sendo que a 

mesma possui registro de pessoa jurídica denominada Agrotep SA 

Agropecuária, a qual fora registrada na Junta Comercial do Estado do 

Pará......É o relatório.Decido.Pois bem.No dedilhar dos autos vislumbra-se 

que o requerente alega que a procuração fora falsificada pela Sra. Silvia 

Cristina Giraldelli, sendo que a mesma realizou um substabelecimento junto 

ao cartório de Sinop/MT, dando poderes à Janete de Souza para que 

realizasse alterações da empresa AGROTEP e transferisse a titularidade 

da empresa para a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso.Sendo 

assim, diante de todas as alegações e observando o devido processo 

legal, determino a intimação de Silvia Cristina Giraldelli, a fim de que a 

mesma apresente manifestação sobre as alegações feitas pelo 

requerente no prazo, improrrogável, de 05 (cinco) dias.Às 

providências.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 111118 Nr: 3455-09.2018.811.0018

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESM, ESM, EdEMRESMB, ESM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edésio José Segala - 

OAB:11357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da juntada. Ref:22.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 12352 Nr: 1168-64.2004.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Aparecido Guideli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, Jonatas Batista - OAB:25612 SC, Luis Flávio 

Marins - OAB:20055/PR, VALDEMIRO ADAUTO DE SOUZA - OAB:21728

 Certifico, que procedi a habilitação dos advogados do executado, 

conforme procuração de fls. 1739, uma vez os mesmos ainda não 

estavam cadastrados junto ao sistema. Certifico ainda, que em razão da 

publicação da decisão ter saído nesta data, procedo novo envio ao DJE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 62816 Nr: 267-47.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divo Romeu Kettermann, Simone Cristiani Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil/Juara, Mastercard Brasil S/C 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A-MT, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em cinco dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).INTIMEM-SE ambas as partes para fins e prazos 

do §1º, do artigo 357, do CPC/2015.Providencie-se o necessário para a 

realização do ato.Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000859-35.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GERALDO RODRIGUES NETO (EXECUTADO)

JOSE GERALDO RODRIGUES NETO - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA INTIMAÇÃO Intimar Patrono da parte autora para que junte aos 

autos comprovante de pagamento de diligencias para o devido 

cumprimento do mandado Juara MT, 26 de outubro de 2018. Sueli Ap. 

Mileski - Gestora

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 90681 Nr: 1985-74.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamento Estadual de Transito do Estado 

de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tobias Piva - OAB:20730/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Osviani - 

OAB:13920/MT

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, com fundamento no art. 487, inciso I, do 

CPC, JULGO PROCEDENTE os pedidos, para CONDENAR a parte requerida 

a restabelecer a CNH do requerente, bem como a condeno ao pagamento 

de indenização por danos morais na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), valor que deverá ser corrigido monetariamente a partir do 

arbitramento (Súmula 362 do STJ), pelo IPCA-E , na forma da Súmula 54 do 

STJ. Confirmo a liminar deferida, tornando-a definitiva.Condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, que fixo em 

10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, inc. I, do 

NCPC.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 69819 Nr: 1204-23.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celio de Souza Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valtra do Brasil Ltda., Defant &Defant Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deyvid Neves Delbom - 

OAB:17788, LEONARDO SULZER PARADA - OAB:11846, RODRIGO 

CALETTI DEON - OAB:8447

 DECISÃO: I – Solicite-se a devolução da carta precatória expedida, para a 

comarca de Mogi das Cruzes- SP, independente de cumprimento; II – 

aguarde-se o cumprimento da carta precatória expedida para a comarca 

de Brasnorte; III – após colham-se os memoriais escritos no prazo 

sucessivo de 15 dias; IV – conclusos para sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 69554 Nr: 1080-40.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Antonio Roberto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Vale da Serra Ltda Ind. Com. 

Imp. E Exp. Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA CAROLINE CALIXTO 

RAVAZZI - OAB:53575

 DECISÃO: I-aguarde-se a devolução das cartas precatórias expedidas; II- 

após, colham-se as alegações finais escritas, no prazo sucessivo de 15 

dias; III- após conclusos para sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 90787 Nr: 2032-48.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andrade e Pereira Ltda EPP, Edgelson Dias de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Eduardo Prado Ruiz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:19.378-A/MT, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elio Araujo Silva - 

OAB:4876-A/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo procedentes os pedidos veiculados 

na exordial, para condenar a parte requerida ao pagamento de R% 

19.921,73 (dezenove mil novecentos e vinte e um reais e setenta e três 

centavos) corrigido monetariamente, com base no INPC – Lei nº. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do CTN Enunciado 20 

da I Jornada do CJF/STJ, ambos a partir do INADIMPLEMENTO da 

obrigação positiva e líquida - termo – mora ex re (art. 397, caput, do 

Código Civil).Arbitro honorários advocatícios o percentual de 10% sobre o 

valor atualizado da causa.Sentença publicada em audiência. Saem às 

partes devidamente intimadas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 34545 Nr: 2163-04.2009.811.0018

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Arnaldo Ramão Medina, Armindo Ramão Medina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldenir Rossatti Mancoelho, Tania Regina 

Perussi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Ramão Medina - 

OAB:12914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT, Gilberto Pinto Funes Júnior - OAB:10599- 

MT

 (...) Cumpre obtemperar, por oportuno, que o Juiz não é um “expectador 

de pedras” que apenas observa passivamente o transcorrer processual 

para, somente ao final, julgar os pedidos. Não, o Poder Judiciário não pode 

tolerar a prática indiscriminada, e até falaciosa, da atribuição de valores 

irrisórios em ações judiciais, o que tem o condão de gerar enormes 

prejuízos ao erário e enriquecimento ilícito das partes. Sendo assim, sob 

pena de extinção, deverá o requerente emendar a inicial, atribuindo a 

causa o valor adequado para amparar a pretensão posta em juízo, 

recolhendo as custas incidentes.FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS 

determino a intimação do requerente para emendar a petição inicial, 

atribuindo à causa o valor venal correspondente a 229 rezes, com o 

consequente recolhimento das custas incidentes, no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de extinção sem julgamento de mérito.CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 34526 Nr: 2100-76.2009.811.0018

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnaldo Ramão Medina, Armindo Ramão Medina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldenir Rossatti Mancoelho, José Alcir Paulino, 

J. Lisboa da Hora - EPP, Celso Ricardo Borba Azoia, Leandro Pilocelli, J. A. 

Paliosa Madeiras-EPP, Jonas Artur Paliosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Ramão Medina - 

OAB:12914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT, Gilberto Pinto Funes Júnior - OAB:10599- 

MT

 Outrossim, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico 

que o autor pretende obter com eventual deferimento do pedido. Portanto, 

a valor da causa será obtido através da multiplicação entre a quantidade 

de madeiras que se pretende, pelo valor de seu metro cúblico, o que 

deverá ser demonstrado pelo requerente, sob pena de extinção do pedido 

sem resolução do mérito. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS determino que 

os requerentes emendem a petição inicial, atribuindo a causa o valor 

adequado para amparar a pretensão posta em juízo, recolhendo as custas 

incidentes. INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade processual, 

bem como seu recolhimento ao final da lide. INTIME-SE a parte demandante 

para que emende a inicial, providenciando a comprovação do recolhimento 

das custas judiciais, despesas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção do processo, por falta de pressuposto processual, 

sem nova intimação. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 35335 Nr: 2905-29.2009.811.0018

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. Lisboa da Hora - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldenir Rossatti Mancoelho, Arnaldo Ramão 

Medina, Armindo Ramão Medina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Ramão Medina - 

OAB:12914

 Vistos etc;

Indefiro todos os pedidos formulados em audiência pelo embargado (f. 

361v), tendo em vista serem meramente protelatórios e não guardarem 

nenhuma relação com o mérito do pedido.

Determino o desentranhamento de todos os documentos juntados pelo 

embargado na referida audiência, tendo em vista a preclusão decorrente 

do término da fase postulatória.

Após, intimem-se as partes para apresentarem memoriais escritos no 

prazo sucessivo de 15 dias.

Por fim, conclusos para sentença.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60777 Nr: 3393-42.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. Y.Toshimitsu Alves ME, Dhilma Yoshie 

Toshimitsu Alves, José Ilton Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15.803/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para manifestar quanto aos bloqueios 

realizados às fl.62/63 e não mencionados no acordo realizado às 

fls.69/70, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 85329 Nr: 4832-83.2016.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ranieri Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valnei Gonçalves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Queiroz Lopes - 

OAB:9821-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Teixeira da Fonseca - 

OAB:MT/8393-A, Sandra Aline de Farias - OAB:21308/O, Simoni 

Bergamaschi da Fonseca - OAB:MT/5810O

 Sentença:
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Trata-se de ação monitória em que a parte requerente afirmar ser credor 

da parte requerida, decorrente do inadimplemento de contratos havidos 

entre as partes.

Iniciada a instrução, as partes houveram por bem em transigir, pondo fim 

ao litígio.

A questão controvertida refere-se apenas a questões patrimoniais, sendo 

as partes maiores e civilmente capazes. Assim, não havendo qualquer 

causa impositiva, a homologação do acordo é medida que se impõe.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, estando regulares seus termos, 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, fazenda parte 

constante da presente sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos e por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, alínea “b” do 

Novo Código de Processo Civil. PRIC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 89870 Nr: 1572-61.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENEL GREEN POWER FAZENDA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Henrique de Paula Alves 

Ferreira - OAB:11354/MT, Thalles de Souza Rodrigues - 

OAB:9874-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA BONEFF PAZOS 

MAREQUE - OAB:189193

 Intimar Patrono da parte executado para que junte aos autos dados 

bancarios para liberação de valores, conforme determinado pelo MM. Juiz.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60754 Nr: 3370-96.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourival de Souza Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Poder Legislativo de Juara-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christian Jacks Lino 

Gasparotto - OAB:6349-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gleyson Paglioco da Cruz - 

OAB:12783/MT

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo procedentes os pedidos para 

declarar a nulidade do ato de renúncia do Presidente da Câmara Municipal 

de Juara, confirmando a liminar outrora deferida, extinguindo o feito com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.Diante da 

ausência de resistência ao pedido, condeno a parte requerente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

equitativamente em R$ 1.000,00 (mil reais)P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 94280 Nr: 3850-35.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Romualdo de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN (Departamento Estadual de Transito 

de MT.)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA APARECIDA 

RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANT - OAB:14133/O

 DESPACHO

Considerando a informação de que a parte autora não possui mais 

interesse no feito e a parte requerida já foi citada, intime-a para que 

manifeste-se no prazo de 05 (cinco) dias quanto ao pedido de desistência.

 Após, concluso para deliberação.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 117963 Nr: 6300-14.2018.811.0018

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vara Especializada da Infância e Juventude de 

Juara-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Alves Donizeti - 

OAB:12674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de pedido de alvará feito pelo Município de Juara/MT, para a 

realização do evento festivo denominado “ENCONTRO DE VIOLEIROS”, a 

ser realizado no dia 13.10.2018, com início às 19h30min, com previsão de 

término às 3h45min, e no dia 14 de outubro de 2018, com início às 

11h00min e previsão de término às 18h00min, no Salão Paroquial da 

Comunidade Santo Antônio, distrito de Paranorte/MT.

Após determinação de emenda da inicial, o autor peticionou relatando que 

não possui mais interesse na presente ação, pedindo pela extinção do 

feito, eis que o evento foi cancelado.

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

Sem delongas, verifico dos autos que a parte autora declarou que não 

possui mais interesse no prosseguimento da presente demanda, sendo a 

extinção do feito medida que se impõe.

Assim, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO, para fins do 

artigo 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução do mérito, nos estritos limites enunciativos 

do artigo 485, VIII, do NCPC.

Sem custas, ante a gratuidade da justiça.

Transitada em julgada, certifique-se e arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 72750 Nr: 2564-90.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M Leite de Moraes ME, Marcio Leite de Moraes, 

Vanessa Vieira das Silva de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Diante do acordo entabulado entre as partes DEFIRO o pleito de 

suspensão da execução (f. 73/75) nos termos do artigo 922 do CPC, pelo 

prazo estabelecido no pacto para adimplemento da dívida.

Escoado o prazo de suspensão, intime-se a parte exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, pugne o que de direito, sob pena de extinção 

pelo cumprimento da obrigação (art. 924, III do CPC).

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 75157 Nr: 3754-88.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. A. G. Batelo Móveis ME, Silvana Aparecida 

Garbin Batelo, Luiz Donizete Batelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Através da petição de fls. 100/101 a parte exequente pede pela 

suspensão da execução pelo prazo de 01 (um) ano, ante a ausência de 

localização de bens passíveis de penhora de propriedade da parte 

executada.

Pois bem. O art. 921, III, do CPC, autoriza a suspensão da execução 

quando não forem encontrados bens passíveis de constrição, inexistindo 

condicionamento da suspensão à citação dos executados. Transcreve-se 
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o dispositivo legal, in verbis:

 "Art. 921. Suspende-se a execução:

(...) III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

(...) § 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo 

de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

 § 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o 

executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o 

arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se 

a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

 § 4º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do 

exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

 § 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, 

poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4º e extinguir 

o processo."

 Com efeito, poderá o magistrado determinar o arquivamento do feito 

executivo na hipótese de não localização de bens do devedor passíveis 

de penhora, somente após um ano de suspensão do processo, quando 

então terá curso a prescrição intercorrente, a impedir a eternização do 

processo.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, defiro o pedido de suspensão da 

execução e, DETERMINO a suspensão por 1 (um) ano, quando também 

permanecerá suspensa a prescrição.

 Transcorrido o prazo de suspensão começará a correr o prazo de 

prescrição intercorrente.

Desarquivados os autos, intime-se a parte exequente para indicar bens 

passíveis de penhora.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 62108 Nr: 4735-88.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Neves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Cardoso Sobrinho, Nelita Barbosa de 

Souza, Israel Luiz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Carassa - 

OAB:4.223-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 Intimar o Patrono da parte autora para que retire em cartório edital de 

citação para o devido cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63285 Nr: 719-57.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Caetano de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo patrono do autor a retirar em cartório a carta precatória para devido 

cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 37441 Nr: 1608-50.2010.811.0018

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Juvenal dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Valdomiro Santos de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Patrono da parte autora quanto ao item IV do despacho fl.92, no 

prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010159-33.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

G3 FORTE NUTRICAO ANIMAL LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS MARTINS OAB - MT0008981A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

Promovo a intimação das partes do retorno dos autos da turma recursal, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeiram o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001079-33.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. D. S. (REQUERENTE)

JOSE APARECIDO BERNARDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI OAB - MT0022077A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO ELDORADO LTDA (REQUERIDO)

 

Promovo a intimação do(a) advogado(a) da parte autora, para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias acerca do endereço atualizado 

do(a) promovido(a), sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010357-46.2012.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LINO SANT ANA DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VILMAR LEITE DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

JOSE AIRTON LEITE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS CARASSA OAB - MT0004223A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo nº: 8010357-46.2012.8.11.0018 

EXEQUENTE: LINO SANT ANA DA CRUZ EXECUTADO: JOSE VILMAR 

LEITE DE OLIVEIRA, JOSE AIRTON LEITE OLIVEIRA D E S P A C H O Defiro 

o pedido de ID: 15919062. Proceda-se a pesquisa junto ao Sistema 

RENAJUD, de veículos em nome do executado. Com a juntada do extrato, 

vista a parte exequente para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que de direito. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000620-31.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

G. CONRADI DOS SANTOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENISE CRISTINA NOVAIS DA SILVA (REQUERIDO)

 

Considerando que o endereço fornecido pela parte Requerente no petitório 

de ID 15930740 é idêntico ao inicial e, em diligências até citado endereço 

não foi possível a citação e intimação da parte Requerida, promovo a 

INTIMAÇÃO do advogado(a) da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, fornecer o correto endereço da parte Requerida, sob pena de 

extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010426-44.2013.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO DOS SANTOS NUNES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO TEIXEIRA DA FONSECA OAB - MT0008393S (ADVOGADO(A))

SILVIANA MILENE DOS SANTOS OAB - MT8805/O-O (ADVOGADO(A))

SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA OAB - MT0005810A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LISANIL DA CONCEICAO PATROCINIO PEREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARISTIDES JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT3911/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

8010426-44.2013.8.11.0018 REQUERENTE: CLAUDIO DOS SANTOS 

NUNES REQUERIDO: LISANIL DA CONCEICAO PATROCINIO PEREIRA 

DECISÃO A parte requerida pugna pela produção de prova emprestada 

dos autos código 60970, em tramite no Juizado Especial Criminal desta 

Comarca, alegando tratar-se de queixa crime que versa sobre os mesmo 

fatos objeto da presente ação indenizatória. A parte autora, por sua vez, 

pugna pela produção de prova testemunhal, apresentando rol de 

testemunhas. Pois bem. Em se tratando de matéria probatória, o artigo 32 

da Lei dos Juizados Especiais estabelece que são admitidos, para 

demonstrar a veracidade dos fatos aduzidos pelas partes, todos os meios 

de prova moralmente legítimos, mesmo os não especificados na Lei. Os 

meios de prova especificados por Lei são as denominadas provas típicas, 

compreendendo a prova testemunhal, a prova documental, o depoimento 

pessoal, a confissão, dentre outros. Além destas, a Lei permite a 

admissão das denominadas provas atípicas, ou inominadas, como a prova 

emprestada, a prova cibernética e a reconstituição dos fatos. Excluem-se, 

em conformidade com o texto constitucional, em seu artigo 5º, LVI, os 

elementos probatórios obtidos por meio ilícito. Desta forma se orientando 

pelo princípios basilares do Juizado Especial Cível, notadamente, 

celeridade e economia processual, tenho que merece deferimento o 

pedido de prova emprestada. Analisando os autos código 60970, verifico 

que os fatos narrados na petição inicial são os mesmos e, já houve a 

realização de audiência instrutória (f. 64/66 e 72/73), sendo ouvidas as 

mesmas testemunhas indicadas pela requerente na presente ação 

indenizatória. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, defiro o requerimento de 

prova emprestada formulado pela requerida, nos termos do art. 372 do 

CPC e determino a juntada das provas produzidas nos autos código 60970 

nestes autos. Com a juntada, intimem-se as partes para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias. Por fim, concluso. CUMPRA-SE.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 82396 Nr: 3155-18.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidnei Durci

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SIDNEI DURCI, Cpf: 97670545100, Rg: 

1475176-3, Filiação: Marilza Durci, data de nascimento: 11/07/1983, 

brasileiro(a), natural de Goioerê-PR, convivente, pedreiro, Telefone 

99883205. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Incurso no artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro. 

Consta dos inclusos autos que no dia 02 de maio de 2016, por volta das 

18h00, nesta cidade e Comarca de Juara/MT, o imputado SIDNEI DURCI 

entregou a direção de veículo automotor para o seu primo Lucas Durci, 

pessoa não habilitada.

Despacho: Vistos etc,Considerando que o denunciado está em local 

incerto e não sabido, nos termos do artigo 361 do Código de Processo 

Penal, determino sua citação por edital, com o prazo de 15 (quinze) 

dias.Cumpra-se.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luana Maritza de Brito, 

digitei.

Juara, 24 de outubro de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 67197 Nr: 3831-34.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ailton Gomes de Lara, Heverton Oliveira 

Alcandie, Marcia Andréia Comin Lara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ AILTON GOMES DE LARA, Cpf: 

47408200134, Rg: 678.148, Filiação: Lucia R. de Andrade e Pedro Gomes 

de Lara, data de nascimento: 01/07/1966, brasileiro(a), natural de 

Palmital-PR, casado(a), operador de máquinas, Telefone 9694-8516, 

atualmente em local incerto e não sabido HEVERTON OLIVEIRA ALCANDIE, 

Cpf: 05064630107, Rg: 2498359-4, Filiação: Valdinete Batista de Oliveira e 

Geraldo Ferreira Alcandice, data de nascimento: 17/04/1995, brasileiro(a), 

natural de Sinop-MT, solteiro(a), serviços gerais, Telefone (66) 

9978-4257(sogra e atualmente em local incerto e não sabido MARCIA 

ANDRÉIA COMIN LARA, Cpf: 08636655943, Rg: 2039546-9, Filiação: 

Celeste Rodrigues dos Santos e Julio Comin, data de nascimento: 

22/05/1976, brasileiro(a), natural de Girua-RS, casado(a), domestica, 

Telefone (66) 9978-4257. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: HEVERTON OLIVEIRA ALCANDICE como incurso no 

artigo 217-A c.c. artigo 226, inciso II, na forma do artigo 71, todos do 

Código Penal; JOSÉ AILTON GOMES DE LARA e MARCIA ANDREA COMIN 

LARA como incursos no artigo 217-A c.c. artigo 226, inciso II c.c artigo 13, 

parágrafo 2°, alínea "a", na forma do artigo 71, todos do Código Penal.

Despacho: Vistos, etc. Ante a apresentação, pelo Ministério Público, de 

novos endereços do réu na ref. 36, CITE-SE o acusado no endereço 

indicado, cumprindo-se conforme decisão de ref. 05. No mais, caso não 

seja possível a citação do réu nos citados endereços, expeça-se ofício à 

SEJUDH para que tal órgão informe a este Juízo se o acusado Heverton 

Oliveira Alcandie se encontra preso no estado de Mato Grosso, no prazo 

de 5 (cinco) dias. Na hipótese de resposta negativa da SEJUDH, sem 

necessidade de nova conclusão, proceda à citação do réu, por edital, nos 

moldes do artigo 365 do Código de Processo Penal, com o prazo de 15 

(quinze) dias (art. 361). Cumpra-se expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luana Maritza de Brito, 

digitei.

Juara, 24 de outubro de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 118526 Nr: 6538-33.2018.811.0018

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeir Soares dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides de José Botelho 

de Oliveira - OAB:3.911-MT
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 Cód. 118526

Vistos.

Inicialmente, certifique-se se existe outro executivo de pena em face do 

reeducando e, em caso positivo, proceda-se a unificação das penas, 

transladando-se as cópias necessárias.

Efetuada a unificação, e restando incompatível o cumprimento no regime 

estabelecido na Guia de Execução Penal destes autos, proceda-se a 

atualização do cálculo de pena e, por conseguinte, dê-se vista dos autos 

ao Ministério Público e, posteriormente à defesa, para apresentar 

manifestação quanto aos cálculos.

Não havendo outro executivo, ou sendo a unificação compatível com o 

regime estabelecido, designo desde já audiência admonitória para 

estabelecer as condições de cumprimento de pena imposta ao 

reeducando, a qual designo para o dia 19 de novembro de 2018, às 

17h15min, devendo a secretaria da Vara diligenciar para juntada da 

certidão de antecedentes e cálculo de eventual pena de multa aplicada, 

junto ao distribuidor.

 Intime-se o reeducando, devendo o(a) oficial de justiça certificar se a 

apenado possui condições financeiras de constituir advogado. Caso 

informe não possuir condições de constituir um advogado, intime-se a 

Defensoria Pública desta Comarca para defender os interesses da 

reeducando e comparecer na audiência ora designada.

 Ciência ao MP.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Juara/MT, 10 de outubro de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 92274 Nr: 2778-13.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdS-P

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT, Welber Costa Baima - OAB:7.870

 ANTE O EXPOSTO, por tudo mais que dos autos consta e, com 

fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal, julgo procedente 

o pedido formulado na denúncia, para condenar o acusado JOÃO CÍCERO 

DA SILVA pela prática do delito de ameaça, em continuidade delitiva, 

praticado no âmbito das relações domésticas. DOSIMETRIA DA PENA.[...] 

fixo a pena-base em 7 (sete) meses de detenção, como medida razoável e 

necessária para a reprovação e prevenção do crime.Não verifico a 

presença de circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como causas 

de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual fica o acusado 

condenado definitivamente a pena de 7 (sete) meses de detenção.Ante o 

reconhecimento do crime continuado, verifica-se no art. 71 do Código 

Penal que a pena deve ser aumentada de 1/6 a 2/3. [...] Em face da 

natureza do delito, não cabe a conversão em penas restritivas de direito 

(CP, 44). Incabível a suspensão condicional da pena uma vez que como 

visto a circunstância do delito não autoriza a concessão da benesse 

(artigo 77 do Código Penal).As condições para cumprimento da pena 

serão estabelecidas pelo juízo das execuções penais.Quanto às medidas 

protetivas, é cediço que não há previsão de prazo para sua duração, 

sendo que devem vigorar enquanto houver uma situação de risco para a 

mulher. Desta forma, mantenho as acautelatórias até o término do 

cumprimento da pena imposta.Nos termos do artigo 387 do Código de 

Processo Penal, [...] Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cientifique-se o 

Parquet.Após, o trânsito em julgado:Oficie-se ao TRE/MT para o 

cumprimento do disposto no artigo 15, III, da CF e ao IICC e ao SINIC 

(Sistema Nacional de Informações Criminais) e;Expeça-se guia de 

execução penal; Cumpra-se expedindo o necessário e após, arquivem-se 

com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 118961 Nr: 6706-35.2018.811.0018

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegado Municipal de Juara-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar de Freitas Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roney Sandro Cunha - 

OAB:5030/MT

 Intimar a defesa do custodiado para proceder com o recolhimento da 

fiança arbitrada, no importe de 02 (dois) salários mínimos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 118196 Nr: 6387-67.2018.811.0018

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley Felix de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Koch - 

OAB:7299-B/MT

 Ante o exposto, declaro por sentença, extinta a punibilidade de WESLEY 

FÉLIX DE OLIVEIRA em face do reconhecimento da prescrição retroativa 

em relação ao crime descrito na inicial, nos termos do art. 107, IV do 

Código Penal Brasileiro, afastando, por conseguinte, todos os efeitos da 

sentença condenatória.Atente-se o senhor gestor às seguintes 

providências:5.15.9 – Caberá ao Gestor Judiciário providenciar junto ao 

Cartório Distribuidor, se houver, ao Instituto de Identificação do Estado, 

bem como ao correspondente no âmbito federal, e à Delegacia de Polícia 

de onde proveio o procedimento inquisitorial, com certidão nos respectivos 

autos, as seguintes comunicações:d) trânsito em julgado da decisão da 

extinção da punibilidade, da condenação ou da absolvição;7.7.9 – Na 

hipótese de sentenças extintivas de punibilidade e absolutórias é 

desnecessária a intimação do acusado, bastando a intimação do seu 

defensor. Para tal finalidade, inclusive, pode ser nomeado defensor dativo, 

tão-somente para esse ato.7.16.3 – Ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato 

Grosso será comunicado, até o dia 15 (quinze) de cada mês, – via 

Sistema INFODIP, para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição 

Federal, a respeito das sentenças condenatórias definitivas, e, com a 

maior brevidade possível, comunicar-se-á também a irrecorrível decisão 

que extinguiu a pena ou a punibilidade do condenado. (redação alterada 

pelo Provimento nº 12/2015-CGJ).P.R.I.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 77611 Nr: 962-30.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Iloir Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 Vistos etc, homologo o pedido de desistência. Tendo em vista a 

apresentação de memoriais finais, dê-se vistas dos autos à defesa para 

apresentar seus memoriais e após conclusos para sentença.

Comarca de Juína

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 140381 Nr: 3646-33.2018.811.0025

 AÇÃO: Dúvida->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUCYR SILVA PARADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DE DIREITO DA DIRETORIA DO FORO DA 

COMARCA DE JUÍNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 3646-33.2018.8.11.0025 (Código: 140381)

Suscitante: Neucyr Silva Parada – Oficial do 1º Serviço Notarial de 

Juína/MT – Registro de Imóveis e Títulos

Suscitado: Juízo da Comarca de Juína/MT

Interessado: Rodolfo Brambilla Junior
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DIRETORIA DO FORO

 VISTOS, etc.

Trata-se de suscitação de dúvida encaminhada pelo Oficial do Serviço 

Notarial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de 

Juína/MT a pedido de Rodolfo Brambilla Junior, o qual, com espeque na 

previsão inserta no art. 198 da LRP (n. 6.015/73), formula pretensão, em 

resumo, de que o Juiz Corregedor dos Cartórios Extrajudiciais sane a 

dúvida que ele afirma persistir, por força de “teratológica” decisão 

exarada em sede de procedimento administrativo pela Excelentíssima 

Senhora Desembargadora Corregedora-Geral de Justiça do Estado de MT.

Essa breve enunciação do objeto da dúvida suscitada já é o quanto basta 

para escancarar a absoluta incoerência, o despropósito do pedido 

verbalizado, que, quando menos, demonstra uma completa ignorância do 

suscitante da estrutura hierarquizante que a delimitação de competências 

jurisdicionais estabelece em todo sistema jurídico-positivo.

Vale dizer: se há decisão proferida em sede de apelação, pelo órgão de 

revisão das decisões de piso, é óbvio ululante que não se pode, pura e 

simplesmente ignorar a decisão exarada e iniciar-se um novo 

procedimento, versando sobre o mesmo tema, somente porque o 

interessado não se postou satisfeito com o resultado final da contenda.

Diga-se de modo claro e direto: prestação jurisdicional não existe com a 

finalidade de agradar a qualquer dos interessados no procedimento. Ela é 

dada para solucionar uma determinada pretensão, goste-se ou não de seu 

resultado.

É esdruxulo imaginar que após o encerramento do procedimento 

administrativo instaurado exatamente para assinalar a quem caberia o 

direito de registro e escrituração de lote urbano, a parte vencida, porque 

não lhe agradou o resultado do procedimento, imagine que possa, ad 

infinitum, retomar a discussão, sob o pálido e oco argumento de que a 

decisão anterior foi teratológica.

Repita-se: se há decisão administrativa em grau de recurso, é evidente 

que ela é terminativa e se a parte não gostou de seu resultado, deve então 

judicializar a questão, no foro competente, e não repetir indefinidamente a 

mesma pretensão no âmbito extrajudicial.

Sendo assim, não conheço da suscitação de dúvida, determinando o 

arquivamento do procedimento e a expedição de copias integrais à 

Corregedoria-Geral de Justiça, para que tome conhecimento do inusitado 

pedido e seus respectivos argumentos.

Publique-se.

 Às providências.

 Transitada em julgado, arquive-se.

 Juína/MT, 25 de agosto de 2.018.

FABIO PETENGILL

Juiz Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001180-83.2017.8.11.0025
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo nº: 1001180-83.2017.8.11.0025 Requerente: Erica 

Balduzzi Requeridos: Estado de Mato Grosso e Município de Juína Vistos e 

Examinados, Cuida-se de ação cominatória de obrigação de fazer, 

verbalizada por Erica Balduzzi em face dos entes federativos apontados 

no polo passivo da demanda (Estado de Mato Grosso e Município de 

Juína), por meio da qual visa obter comando judicial que imponha o 

fornecimento de medicamento apontado como necessário ao tratamento 

de enfermidade contraída durante o processo de gestação da requerente. 

Afirmou a autora que, ao tempo do ajuizamento da ação, estava em estado 

gravídico e foi diagnosticada como portadora de toxoplasmose, razão 

porque o médico responsável pelo acompanhamento da gravidez 

receitou-lhe a ingestão do fármaco Rovamicina 1,5 mg, destinado a 

controlar a doença e evitar o contato/transmissão ao feto, evitando riscos 

à saúde da gestante e do feto. Narra que segundo a prescrição médica, o 

remédio indicado deve ser ingerido a cada 8h. (três vezes ao dia), sendo 

salientado pelo laudo médico os riscos para a segurança gestacional e 

possível má formação fetal, caso o tratamento não seja realizado 

rapidamente, na medida em que a toxoplasmose gestacional apresenta 

grandes riscos de transmissão congênita do parasita que provoca a 

doença. Verbera que o medicamento é comercializado em caixas de 16 

(dezesseis) comprimidos, razão porque seriam necessárias 6 (seis) 

caixas por mês até o fim da gravidez, sendo que o custo médio de cada 

caixa do fármaco giraria em torno de R$ 64,33 (sessenta e quatro reais e 

trinta e três centavos), ou seja, um custo mensal de R$ 386,00 (trezentos 

e oitenta e seis reais), que a gestante não seria capaz de suportar sem 

prejuízo de seu sustento. Por fim, revela ter recebido resposta negativa da 

Secretaria Municipal de Saúde de Juína-MT quanto ao pedido de 

fornecimento do remédio, porque, segundo os órgãos públicos, o 

medicamento não seria fornecido nem pela farmácia básica, nem pela 

central de medicamentos de média/alta complexidade estadual. Invocando 

o direito universal de acesso à saúde pública, consagrado no art. 196 da 

CF/88, pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela, para a concessão das 

drágeas, bem como a sua confirmação em sede de mérito, bradando pela 

supremacia topológica do direito à vida e à dignidade da pessoa humana 

na hierarquia constitucional vigente. Sem auscultar o órgão de consulta e 

auxílio técnico ao Judiciário na questão da judicialização da Saúde Pública 

(NAT-Jus), o magistrado que me antecedeu na presidência do feito deferiu 

a tutela de emergência requestada, determinando aos entes demandados 

o fornecimento do remédio, sob as penas legais. A posteriori, a autora 

requereu e também foi deferida a constrição de verba pública, dos cofres 

municipais e estaduais, no montante de R$ 3.088,00 para aquisição do 

remédio na rede privada, ante à mora no cumprimento da ordem judicial 

pelos réus. Contestações apresentadas tempestivamente, primeiramente 

pelo Estado de Mato Grosso, na qual suscitou sua ilegitimidade passiva, 

porque o medicamento exigido seria padronizado, isto é, pertencente à 

listagem do RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais), o 

que afastaria a sua obrigação direta com o fornecimento. Assinalou, 

ainda, não haver prova da situação de hipossuficiência econômica da 

autora que justificasse o pedido de fornecimento gratuito do medicamento 

à rede pública e, finalmente, em sede de mérito, verbera inexistir direito a 

ser amparado na hipótese, porque o amplo acesso à saúde pública não 

significa direito de escolha desse ou daquele tipo de medicamento ou 

marca, assim como, assinala que o controle de politicas públicas pelo 

Judiciário não pode significar a imposição de comportamentos escolhidos 

pelo julgador, porque isso representaria indevida invasão na autonomia 

dos Poderes. A seu lado, o ente municipal verberou em sua defesa 

também ser parte ilegítima a responder pela pretensão, na medida em que 

o fármaco estaria descrito na RENAME como de média complexidade, não 

integrando a farmácia básica e, por conseguinte, não estando sob 

encargo da municipalidade a sua aquisição. Em sede meritória, questiona o 

montante de caixas do remédio e o valor apontado como necessário para 

o tratamento, porque do período que restava de gestação, seriam 

suficientes 24 caixas do fármaco e não 48 como ela adquiriu. 

Manifestando-se sobre as contestações, a autora repete o argumento 

acerca da solidariedade imposta por lei aos entes federativos 

componentes do sistema único e integrado de saúde pública nacional, 

assim como esclarece que, de fato, não foram necessárias todas as 

caixas adquiridas, tendo sido consumidas somente 15, o que somaria o 

valor de R$ 1.014,00, concordando com a liberação da constrição dos 

valores sobejantes a esse. Parercer do Ministério Público, atuando como 

custos legis, opinando pelo rechace das preliminares suscitadas e pela 

procedência do pedido inicial, porque demonstrada a inserção do fármaco 

na RENAME, sua aprovação pela ANVISA, não havendo razões a justificar 

a não concessão do remédio, ante ao caráter universal e integral da 

obrigação esculpida no art. 196 da CF/88. É o que havia a relatar. 

Fundamento e decido Relatados os fatos processuais relevantes e se 

tratando de questão atinente ao sempre polemico direito de acesso à 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036829/10/2018 Página 621 de 998



saúde pública por meio de intervenção judicial para controle das 

obrigações constitucionalmente impostas aos entes federados, 

apresenta-se como dever legal o julgamento direto da lide, porque duração 

razoável e eficiência na prestação jurisdicional são garantias 

constitucionais dos litigantes e compõem a ideia de devido processo legal 

prometida na Carta Magna vigente. Dito isso, afere-se do compulsar dos 

autos, que ambos entes estatais arguiram em suas contestações a 

ilegitimidade passiva, porque, malgrado a sólida jurisprudência das Cortes 

Superiores, permanecem Estados-membros e Municípios, diuturnamente, a 

discutir e negar a existência de solidariedade obrigacional no regime do 

SUS. Por todos, trago à colação o entendimento sufragado pela Corte 

Suprema no julgamento da Suspensão de Segurança n. 228/2008: “A 

competência comum dos entes da federação para cuidar da saúde consta 

do art. 23, II, da Constituição. União, Estados, Distrito Federal e Municípios 

são responsáveis solidários pela saúde junto ao indivíduo e à coletividade 

e, dessa forma, são legitimados passivos nas demandas cuja causa de 

pedir é a negativa, pelo SUS (seja pelo gestor municipal, estadual ou 

federal), de prestações na área de saúde. (Suspensão de Liminar no 228, 

julg. 14/10/2008, publ. 21/10/2008). Como reforço da ideia de que a 

alegada descentralização do sistema público não significa nem representa 

divisão de responsabilidades e sim de atribuições e competências, na 

esteira do que já salientou o Min. Gilmar Mendes o fato de ser 

descentralizada a prestação de saúde pública e de serem distintas as 

repartições do bolo orçamentário destinado à esse ramo dos serviços 

públicos, inclusive com percentuais diferentes a cada ente federativo 

“apenas reforça a obrigação solidária e subsidiária entre eles”, razão 

porque, malgrado a insistente afirmação de que medicamentos desta ou 

daquela natureza sejam obrigação de um ou de outro entre federativo, não 

merecem acolhida os alaridos estatais, devendo ser reafirmada a 

solidariedade imposta por lei quanto ao dever prestacional consagrado no 

Texto Constitucional. Noutro passo, também não encontra guarida a tese 

sufragada pela defesa estadual, no sentido de ausência de comprovação 

da carência econômica alegada pela autora, a uma porque representada 

por serviço de atendimento gratuito prestado pela faculdade de Direito da 

região, que, sabidamente, somente atende pessoas carentes; e a duas 

porque sendo o fármaco padronizado na listagem do RENAME a sua 

dispensação é universal, nos termos consagrados pela Lei nº 8.080/90. 

Sendo assim, rejeito as preliminares e passo ao juízo de fundo, que pelo já 

relatado acima se mostra matéria de fácil compreensão, já que a 

discussão repousa sobre matéria já bastante consolidada na 

jurisprudência nacional, uma vez que como restou comprovado nos autos, 

o medicamento acha-se inserto na relação nacional de medicamentos do 

SUS, não se tratando de droga experimental nem escolha aleatória ou 

arbitrária do paciente. Dito isso, novamente se põe à análise a difícil e 

sempre controversa questão da extensão dos direitos prestacionais 

consagrados na Constituição de 1.988, em especial quando confrontados 

com outros valores constitucionais clássicos, como, por exemplo, a 

independência/autônoma dos poderes republicanos no exercício de suas 

atribuições essenciais. E quando se revelam tais colisões entre direitos 

fundamentais clássicos, há que se reconhecer que não obstante as 

multifacetas que o debate permite aquilatar, parece ser consolidado no 

constitucionalismo moderno o entendimento de que direitos constitucionais 

não se sobrepõem de modo a aniquilar uns aos outros; eles se 

harmonizam, se justapõem, se interpretam concretamente, de modo a que 

a sagração de um nunca signifique a negação do outro. Trata-se, em 

síntese, da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da ponderação 

segundo a consagrada doutrina de Alexy, verbis: “O exercício da 

ponderação é sensível à idéia de que, no sistema constitucional, embora 

todas as normas tenham o mesmo status hierárquico, os princípios 

constitucionais podem ter "pesos abstratos" diversos. Mas esse peso 

abstrato é apenas um dos fatores a ser ponderado. Há de se levar em 

conta, igualmente, o grau de interferência sobre o direito pretendido que a 

escolha do outro pode ocasionar. Por fim a ponderação deve ter presente 

a própria confiabilidade das premissas empíricas em que se escoaram os 

argumentos sobre o significado da solução proposta para os direitos em 

colisão” (MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mátires; BRANCO, 

Paulo Gustavo Gonet, Curso de Direito Constitucional, 1ª ed., ed. Saraiva) 

Dito isso e recordando que essa ponderação não se presta a, 

simplesmente, repetir fórmulas e discursos pré-elaborados, de finitude das 

riquezas, de reserva do possível ou limites práticos dos direitos sociais, 

porque, na dicção precisa da Suprema Corte, as normas veiculadas no 

Texto Constitucional não podem ser solapadas ou ignoradas pelo 

administrador público a ponto de se tornarem “promessas constitucionais 

vazias e irresponsáveis”, calha pontuar que a promessa concreta e 

efetiva do Texto Constitucional de asseguração e garantia de direitos 

sociais mínimos, especialmente a Saúde Pública como prerrogativa 

individual e coletiva de todo cidadão, não se trata de um mero signo 

jurídico, mas sim, expressa-se como corolário material do conceito de 

dignidade da pessoa humana, sobreprincípio e fundamento da 

organização constitucional pátria. Sobre o tema, ensina Ingo Wolfgan 

Sarlet: “(...) Em que pese a circunstância de que a situação topográfica do 

dispositivo poderia sugerir uma aplicação da norma contida no art. 5º, § 

1º, da CF apenas aos direitos individuais e coletivos (a exemplo do que 

ocorre com o § 2º do mesmo artigo), o fato é que este argumento não 

corresponde à expressão literal do dispositivo, que utiliza a formulação 

genérica ‘direitos e garantias fundamentais’, tal como consignada na 

epígrafe do Título II de nossa Lex Suprema, revelando que, mesmo em se 

procedendo a uma interpretação meramente literal, não há como sustentar 

uma redução do âmbito de aplicação da norma a qualquer das categorias 

especificas de direitos fundamentais consagradas em nossa Constituição 

(...)”. (SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 7ª 

ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 274). Assim, não 

reconhecer a existência de um mínimo de conteúdo determinável do direito 

à saúde, constituiria flagrante desrespeito à dignidade da pessoa humana, 

já que ao art. 5º, § 1º, da Constituição Federal, deve-se dar uma 

interpretação sistemática e teleológica, estendendo seus efeitos para 

todos os direitos fundamentais, inclusive aos direitos sociais e, em 

especial, ao direito à saúde. Fixadas essas ideias centrais, ao se 

compulsar os autos, denota-se a presença daquilo que, infelizmente, se 

identifica como a causa originaria da escalada da muitas vezes 

equivocada judicialização de políticas públicas, qual seja: a omissão 

injustificável do Estado. Vale dizer: ao contrário de muitas situações que 

cotidianamente desembocam no Judiciário, na hipótese em tela, a autora 

busca, unicamente, o acesso, a dispensação de remédio que está 

elencado na RENAME e que a péssima gestão pública de saúde 

simplesmente deixa faltar, porque não são adquiridos lotes do fármaco ou 

por qualquer outra barbeiragem dos administradores de plantão. Eis o nó 

górdio: não estamos a tratar, ao que ressai do feito, de reserva do 

possível e distribuição equânime da riqueza pública que, de fato, é finita. 

Aqui o que há é simplesmente omissão dos entes públicos em manter 

atualizado e renovado o estoque de medicamentos padronizados, que 

constam expressamente da listagem oficial do serviço único de saúde 

pública. E se assim o é, a solução se apresenta bem mais simplória e 

induvidosa, ou seja, por mais que direitos individuais devam ser 

assegurados na medida em que não inviabilizem os direitos da 

coletividade, tal premissa não se presta a, simplesmente, permitir que a 

Administração Pública demita-se, por completo, do dever de prestar saúde 

aos seus cidadãos, sem apresentar motivação idônea a tanto. 

Registre-se: o remédio pretendido (Rovamicina 1,5 mg), está previsto na 

RENAME, e, portanto, não demanda nada além de aquisição pelos entes 

públicos e sua dispensação e se eles não cuidaram em fazer aquilo que é 

sua obrigação constitucional, então a intervenção jurisdicional se mostra 

justa e adequada, porque a desídia administrativa não é motivo razoável e 

justo a desobrigar o Estado do seu dever constitucional de prestação 

universal e gratuita da saúde, porque a ideia de ‘reserva do possível’ não 

se presta a chancelar a omissão ou a incompetência estatal na 

asseguração dos direitos mínimos garantidos no Texto pátrio, como 

resume a celebre e elegante assertiva do decano da Corte Suprema, ao 

julgar a ADPF 175, segundo quem “o caráter programático da regra 

inscrita no art. 196 da Carta Política não pode converter-se em promessa 

institucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas 

expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira 

ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever por um gesto de 

infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do 

Estado” (Min. Celso de Mello). Posto isso, nos termos do art. 487, I, do 

NCPC, extingo o processo com julgamento de mérito, para Julgar 

Procedente a pretensão verbalizada na inicial e compelir aos réus (Estado 

de Mato Grosso e Município de Juína) a fornecerem à paciente o 

medicamento do qual necessitava durante sua gestação (Rovamicina 

1,5mg), destinado a combater e controlar a enfermidade contraída por ela 

(toxoplasmose) no período gestacional, seja pela entrega do fármaco 

diretamente à paciente, seja, como acabou se mostrando necessário no 

decorrer dos autos, pelo bloqueio de verbas públicas necessárias à 

aquisição do medicamento nas redes privadas de farmácias e drogarias, 
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ante a inercia do Estado em cumprir ordens judiciais, especialmente as de 

Saúde. Dispensa-se a aplicação de astreinte porque, a rigor, a sentença 

somente confirma tutela de urgência já deferida na tramitação do feito e já 

houve a entrega efetiva dos fármacos, por meio da adoção de formas 

outras de efetivação da tutela específica deferida (bloqueio de verbas e 

aquisição particular do medicamento), havendo, somente, de se decidir a 

questão do montante a ser transferido às contas da empresa que acabou 

por fornecer os remédios à paciente. Nesse ponto, como bem destacado 

pelo representante do Parquet, o pedido inicial mostrou-se exagerado e 

excessivo e, portanto, do montante inicialmente bloqueado (R$ 3.088,00), 

deve ser transferido à Rede Americana de farmácias (Forgiarini e 

Forgiarini LTDA, CNPJ nº 19.830.100/0001-73), somente o montante 

equivalente aos remédios efetivamente consumidos e necessários ao 

tratamento na gestação, que segundo a própria autora, representam o 

montante de R$ 1.014,00, que deve ser transferido por alvará judicial à 

conta corrente indicada nos autos (Banco Bradesco, Agência 1584, Conta 

Corrente 716-1), liberando-se em favor dos titulares os demais valores 

bloqueados pela decisão liminar. Condeno os réus ao pagamento de 

custas, e honorários sucumbenciais ao NPJ, no valor de R$ 2.500,00, ante 

ao irrisório valor da condenação, por se cuidar, essencialmente, de 

obrigação de fazer. Registre-se, publique-se e intimem-se, arquivando os 

autos, uma vez transitada em julgado esta sentença. Juína (MT), 26 de 

outubro de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 92348 Nr: 397-50.2013.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITABUNA S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J F X GARCIA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENIS DONAIRE JUNIOR - 

OAB:147.015, LEANDRO MARCANTONIO - OAB:OAB/SP 180.586, 

STEFANIE JIMENEZ WENDE - OAB:OAB/SP 279.018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO 

SR. OFICIAL DE JUSTIÇA À FL. 138-V.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 107392 Nr: 1309-76.2015.811.0025

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAMIRES KELY NASCIMENTO DA SILVA, ROSA 

CRISTINA DO NASCIMENTO SILVA, LOURDES NUNES DA SILVA, MARIA 

LÚCIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FNDS, QHNDS, ELIVAN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE HERRERA DE 

OLIVEIRA - OAB:14867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA RETIRAR EM 

CARTÓRIO, NO PRAZO LEGAL, AS CÓPIAS AUTENTICADAS, CONFORME 

REQUERIMENTO DE FLS. 81/83.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 2418 Nr: 4028-17.2004.811.0025

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: REZZIERI AGRO INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO GUSMÃO DA ROSA - 

OAB:2982/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA MANIFESTAÇÃO DO SR. 

PERITO ÀS FLS. 637/639.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 103073 Nr: 3845-94.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPP, CPP, OP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FERNANDO MORAES DE 

MELLO - OAB:19056-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIANE GASPARELO SANTI - 

OAB:12.250/MT

 DECISÃO FL. 72: "V I S T O S, Compulsando os autos verifica-se que o 

executado foi devidamente citado, porém não quitou o débito e nem 

justificou a impossibilidade de suprir a obrigação alimentar, sendo-lhe 

decretada a prisão civil. Cumprido o mandado de prisão o devedor 

permaneceu inerte e, após o transcurso do prazo de segregação foi posto 

em liberdade. [...] Doutro lado, há possibilidade de prisões sucessivas do 

devedor, desde que, referente a diferentes períodos e, obviamente, por 

débitos diversos. Sendo assim, intime-se a exequente para que apresente 

atualização do débito alimentar discriminando o período posterior ao que 

motivou o primeiro decreto prisional, bem como se manifeste sobre a 

possibilidade de conversão da execução para o rito expropriatório, no 

prazo de 10 dias. Empós, conclusos para deliberações."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 80624 Nr: 70-76.2011.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO 2001 LTDA - ME, JOSÉ MARCIO 

COELHO PIRES, GISELLE D'HERONVILLE PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - 

OAB:11443, MURILLO ESPÍNOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAILY COUTINHO FIGUEIRA - 

OAB:17200/MT, ELTON ANTONIO RAUBER - OAB:19692/O

 Processo nº 70-76.2011.8.11.0025 (Cód. 80624)

EXEQUENTE: Petrobrás Distribuidora S/A

EXECUTADO: Auto Posto 2001 Ltda. Me e outros

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

VISTOS.

Conforme noticiado na petição de fls. 187/189, as partes firmaram acordo 

em relação ao débito exequendo, pugnando pela devida homologação e 

suspensão até o prazo estipulado para pagamento integral do débito.

 É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

Analisando os autos verifico que os requisitos de validade, existência e 

eficácia do negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado.

Ante ao exposto e, por tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO para 

que surta seus efeitos jurídicos e legais o acordo firmado entre as partes.

Considerando que o prazo do acordo já findou (28/09/2018), intime-se o 

Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a 

satisfação da obrigação, sob pena de sua inercia ser interpretada como 

confirmação.

 Decorrido o prazo, certifique-se e remetam os autos conclusos.

Às providências.

Juína/MT, 25 de outubro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 86941 Nr: 894-98.2012.811.0025

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAM, LMDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 
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OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ANTE O DESARQUIVAMENTO DOS 

AUTOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 90081 Nr: 4367-92.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA, JOÃO 

ALBERTO DOS SANTOS ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMIONATTO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE HERRERA DE 

OLIVEIRA - OAB:14867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEILA DOS SANTOS ALMEIDA 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 25.148, TATIANA DIAS DE CAMPOS - 

OAB:MT/9.369

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES PARA MANIFESTAREM, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DO AUTO DE PENHORA E AVALIAÇÃO ÀS FLS. 

139/142.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 95638 Nr: 3962-22.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TUPER DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS S/A - 

CUIABA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO JOSÉ DAL BEM - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/SP 128.341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ZANDONÁ - 

OAB:16.829/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DO DESPACHO DE FLS. 

127/128, BEM COMO DOS EXTRATOS DA CONSULTA INFOJUD 

REALIZADA ÀS FLS. 129/132.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 122447 Nr: 2885-70.2016.811.0025

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVELINA DE OLIVEIRA LAZZAROTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETÚLIO VARGAS LAZZAROTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ANTE O DESARQUIVAMENTO DOS 

AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 30199 Nr: 1825-48.2005.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CRISTINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DAS INFORMAÇÕES 

JUNTADAS NO OFÍCIO ÀS FLS. 180/187.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 55167 Nr: 1449-86.2010.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO RUSTON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO GUSMÃO DA ROSA - 

OAB:2982/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA REQUERER O 

QUE FOR DE DIREITO, ANTE O RETORNO DOS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 120699 Nr: 1831-69.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERENICE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO 

SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, À FL. 58-V.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 96268 Nr: 4660-28.2013.811.0025

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRINA MARIA DA SILVA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR JOSÉ DOS REIS BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANAIRA DA SILVA - 

OAB:OAB/SP 361.730, LUÍS FERNANDO MORAES DE MELLO - 

OAB:19056-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES PARA QUE REQUEIRAM O 

QUE FOR DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, ANTE O RETORNO DOS 

AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 91713 Nr: 6153-74.2012.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TZR, FÁTIMA MYIKABYI RIKBAKTATSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PLANILHA ATUALIZADA 

DO DÉBITO APRESENTADA PELO DEPARTAMENTO AUXILIAR DA 

PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ÀS FLS. 136/137.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 139196 Nr: 2865-11.2018.811.0025

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. E PEDROSO ME (MERCADO CONQUISTA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081 A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO 

SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, À FL. 24-V.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 130322 Nr: 2721-71.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMUNDO ALVES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 SENTENÇA FL. 15: "VISTOS. Cuida-se de embargos à execução, vertidos 

contra ação de execução de título extrajudicial proposta por Banco do 

Brasil S/A objetivando executar Nota de Crédito Rural inadimplida pelo 

devedor. A ação/defesa foi proposta por advogado dativo nomeado para 

representar o réu revel, que, à mingua de maiores informações, procedeu 

defesa de mérito por negativa geral, sem se ater a questões específicas 

da excussão. [...] Dessarte, não havendo motivos a inquinar a presunção 

de legalidade que advém do título, rejeito os embargos e nego-lhes 

provimento, determinando o prosseguimento da execução. Custas e 

honorários sucumbenciais pelo embargante, os quais ficam arbitrados em 

10% do valor da dívida exequenda, observando-se o disposto no art. 98, 

§3º, do CPC. Considerando o trabalho desempenhado pelo(a) defensor(a) 

dativo(a) Eder Hermes, inscrito na OAB/MT n. 16.727, ARBITRO em seu 

favor honorários dativos no montante de 03 (três) URH’S da tabela atual 

da OAB. EXPEÇA-SE a certidão de honorários, nos termos do Provimento 

n. 09/2007- CGJ. Traslade-se cópia desta decisão para os autos de 

Execução de Título Extrajudicial n. 4790-18.2013.811.0025 – Código 

96383. Transitada em julgado a presente sentença, arquive-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 93476 Nr: 1612-61.2013.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727, KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK - OAB:15515/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES PARA QUE REQUEIRAM O 

QUE FOR DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, ANTE O RETORNO DOS 

AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 80378 Nr: 4920-13.2010.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WHZ, SAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUGÊNIO BARBOSA DE QUEIROZ 

- OAB:12457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DAS INFORMAÇÕES 

PRESTADAS NO OFÍCIO ÀS FLS. 145/146.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 111601 Nr: 3387-43.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO KRAHL, MARIA CRISTINA SANTOS SOUZA 

SANTOS, MARIA CRISTINA RAMOS DEARO, MARIA APARECIDA 

CASARIM DIAS, MARIA APARECIDA MIRANDA DE OLIVEIRA, MARIA 

CANDIDA DE BARROS, MARIA EUNI SANTANA E SANTANA, MARIA 

GERALDA GONÇALVES, MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA, MARIA ELVANY 

DA SILVA MODOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:7174, MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - OAB:18201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 Vale dizer: não se quer que o Município de Juína traga aos autos a 

informação de cada servidor público e sua vida funcional; a questão é 

simplória e bem mais impessoal: basta que seja prestada a informação de 

como era calculado o salário (que período, porque índices de correção) e 

que isso seja demonstrado materialmente com a juntada de fichas 

funcionais de cargos correlatos aos dos liquidantes.Noutro passo, deve o 

Município, ainda, informar e acostar aos autos, eventuais Planos de 

Cargos e Salários, repita-se, exclusivamente atinentes aos cargos 

correspondentes aos hoje ocupados pelos substituídos processuais, que 

tenham significado, de fato, modificação na carreira, alteração de cargos, 

funções e remunerações (ou seja, reestruturação funcional fática e não 

simples nomenclatura ou concessão de reposição salarial), em períodos 

posteriores a 1994.Fixo prazo de 15 dias, improrrogáveis, para juntada 

das informações, pena de busca e apreensão de documentos, 

computadores, arquivos e toda fonte de armazenamento de dados que 

seja necessária para acesso às informações que se determinou sejam 

apresentadas.Determino, ainda, o sobrestamento de todas as demais 

ações dessa mesma natureza e que estejam em fase de liquidação de 

sentença, até que sobrevenham as documentações e possam ser 

liquidadas as sentenças correspondentes.Por fim, rejeito o pedido de 

nomeação de perito contábil, porque o ônus da liquidação é das partes, 

cabendo aos autores a obrigação de apresentarem os cálculos que 

entenderem demonstrar o crédito que afirmam possuir desde a inicial, não 

sendo encargo judicial aquilatar provas e quantificar direitos em favor 

desta ou daquela parte.Intime-se o ente municipal por mandado e esgotado 

o prazo aqui assinalado sem obediência da ordem, certifique-se, e 

expeça-se o mandado de busca e apreensão nos moldes determinados 

acima.Publique-se.Às providências.Juína/MT, 26 de outubro de 

2018.FABIO PETENGILLJuiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 121868 Nr: 2539-22.2016.811.0025

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCY MOROMIZATO, ANGELA MARIA MOROMIZATO, 

RUBENS MOROMIZATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEIMITIU MOROMISATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARI JOSÉ STUANI - 

OAB:OAB/MT 21.949/O, OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial para, 

confirmando a decisão antecipatória, deferir aos autores a proteção 

possessória requestada, reintegrando-os de modo definitivo na área do 

imóvel em litigio (Sítio Santa Luzia, comunidade Mãe de Deus, neste 

Município).Havendo sucumbência, custas processuais, pelo requerido e 

honorários advocatícios, em favor dos patronos dos autores, no 

percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.P.I.C.Juína/MT, 26 de 

outubro de 2018. FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 103482 Nr: 4160-25.2014.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DHIONE MARCOS BARBOSA, MANUEL BARBOSA 

NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO GILIO RIZZIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE HERRERA DE 

OLIVEIRA - OAB:14867/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:5422-B/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA PARA, 

QUERENDO E NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 107833 Nr: 1485-55.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER RODRIGUES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA NEUSA RODRIGUES DO NASCIMENTO, 

SILVANO RODRIGUES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SOKOLOVICZ DA 

COSTA - OAB:24.419O, JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - 

OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAILY COUTINHO FIGUEIRA - 

OAB:17200/MT, JOSÉ ANTONIO PILEGI RODRIGUES - OAB:3666/MT, 

VIVIANE SANTIN RODRIGUES - OAB:OAB/MT 4.206

 Por consequência, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão exordial 

para:(i)Determinar ao filho da favorecida, Silvano Rodrigues do Nacimento, 

que apresente, nos termos e nos moldes do que estabelece o art. 1757 do 

CC e art. 551 do NCPC, contas da administração dos bens e do patrimônio 

administrado por ele e pertencente à sua mãe, desde 2006 até os dias 

atuais, colacionando aos autos toda documentação, extratos e 

comprovantes bancários de movimentação financeira, que justifiquem os 

gastos e apontem o destino do dinheiro administrado;(ii)Na mesma 

prestação, deverão ser informados quantidade de gado ao tempo da morte 

do de cujus, e toda movimentação de semoventes desde então que 

envolva patrimônio da idosa, seja aquisição, seja comercialização de 

animais;(iii)Fixo prazo de 60 dias para apresentação da prestação de 

contas, repita-se, de forma mercantil/contábil, proibindo qualquer 

movimentação na aplicação financeira existente em nome da idosa nesse 

período, conforme extrato de fl. 94, devendo ser oficiada a instituição 

financeira para que não realize tais movimentações sem autorização 

judicial;(iv)Desobedecidas quaisquer das ordens aqui cominadas, 

certifique-se e venham conclusos para análise de eventual afastamento 

do cuidador da administração patrimonial;(v)Expeça-se alvará nos autos 

em apenso (cod. 104889) em favor da idosa, para aplicação financeira e 

sob a mesma proibição aqui já exarada e, empós, arquivem-se os aludidos 

autos, desapensando-se.Ciência ao Parquet.Isento de custas.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providênciasJuína/MT, 26 de outubro de 

2018.FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 106710 Nr: 941-67.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELOMENA MARIA MORETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON TAMURA - 

OAB:10.447/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA FLS. 73/76: "V I S T O S, Cuida-se de ação de obrigação de 

fazer c.c. indenização por danos morais movida por Felomena Maria 

Moretti em face do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso, 

assinalando, em síntese, que é proprietária da motocicleta Honda/Biz 125 

ES, cor preta, placa NJJ 2100, ano 2007/2008, chassi 

9C2JAO4208RO10760, que foi apreendida em 27.07.2012 porque estava 

com CRLV vencido a mais de trinta dias. [...] Portanto, o pedido de 

reparação pelos danos morais, suspostamente sofridos, não merece 

prosperar. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos vertidos na inicial, resolvendo o mérito quaestio, com fulcro no art. 

487, I, do CPC, para obrigar o requerido a restituir à autora a motocicleta 

que se encontrava sob sua guarda, diante da improvável possibilidade de 

recuperação do bem pela autarquia converto a obrigação de fazer em 

reparação pelos danos patrimoniais suportados pela demandante, cujo 

valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, restando, pois, 

rejeitada a indenização pelos danos extrapatrimoniais. Sobre o valor do 

bem deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E desde a data do furto 

(27.05.2014) e juros moratórios nos termos do art. 1º-F da Lei n. 9494/97. 

Condeno o requerido ao pagamento de honorários de sucumbência, os 

quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos temos do §3º, I, do 

art. 85 do CPC. Isento de custas, nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual 

nº. 7.603/01. Transitado em julgado e nada sendo requerido em 15 dias, 

arquive-se com as baixas e anotações de praxe."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 102254 Nr: 3158-20.2014.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO FRANCISCO SOARES, JANAÍNA BRAGA DE 

ALMEIDA GUARIENTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. M. DE CAMPOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PETIÇÃO DE FL. 80.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 93446 Nr: 1577-04.2013.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALE COMÉRCIO DE MOTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT

 Alvará Expedido nº 448352-9

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 96117 Nr: 4500-03.2013.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO CARNEIRO MARAIA - ME, LUIZ 

FERNANDO CARNEIRO MARAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727, KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK - OAB:15515/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA REQUERER O 

QUE ENTENDER DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, ANTE O RETORNO DOS 

AUTOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 91289 Nr: 5691-20.2012.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDCFL-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:OAB/MT 3.150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5222/MT

 DECISÃO FL. 267: "VISTOS. Conforme se infere do extrato de fls. 260, a 

penhora de bens em nome do devedor, via sistema Renajud, foi frutífera. 

No entanto, compulsando os autos, verifico que até a presente data o 

devedor não foi intimado para cumprir voluntariamente a sentença. 

Portanto, a fim de se evitar qualquer nulidade processual, determino a 

intimação da parte devedora para cumprir voluntariamente a sentença no 
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prazo de quinze dias, sob pena de, quedando-se inerte, incidir multa de 

10% (dez por cento) sobre o montante da condenação (CPC, art. 523, 

§1º) e, também, honorários advocatícios de 10% (dez por cento), com 

ulterior expedição de mandado de penhora e avaliação (§ 3º)."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 12764 Nr: 2393-69.2002.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIANE CAROLINI BARROS DE MELLO, 

MONIQUE CRISTINI BARROS DE MELLO, ROSANA BARROS DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS MARCEL DE 

BARROS - OAB:17815/MT

 DECISÃO FL. 234: "VISTOS. Recebo a impugnação ao cumprimento de 

sentença apresentada pelo devedor às fls. 196/232 e determino o 

prosseguimento do feito com a intimação do impugnado para, querendo, se 

manifestar, no prazo de 10 dias. Em seguida, conclusos para deliberação."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109159 Nr: 2167-10.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO FL. 43: "VISTOS. Manifesta-se o exequente às fls. 37/42, 

pleiteando o sequestro da quantia necessária à satisfação do débito 

exequendo, porquanto mesmo tendo sido expedida a respectiva 

requisição de pequeno valor (RPV), o Estado de Mato Grosso quedou-se 

inerte. Considerando que a constrição de contas públicas não é medida 

ordinária, que se faça indiscriminadamente ou sem qualquer ponderação, 

havendo necessidade de se mostrar o esgotamento de vias alternativas 

para satisfação da obrigação, o que não foi feito no caso em tela, 

determino a intimação do Estado de Mato Grosso para que no prazo de 05 

dias comprove o pagamento do crédito de pequeno valor (fls. 32/34), ou 

manifeste o que entender de direito. Destaque-se que é fato notório neste 

Juízo a recente extinção de inúmeras ações de execuções de créditos 

relativos a honorários sucumbenciais e/ou dativos pelo pagamento integral 

da dívida, o que mais arrefece o argumento ou a viabilidade de sequestro 

de bens ou créditos públicos. Transcorrido o prazo e silente o executado, 

oficie-se ao TJMT, no setor de pagamento de precatórios, indagando da 

existência de pagamento de dívidas estaduais em Juízo, periodicidade e 

volume de valores, a fim de que se possa aferir se, de fato, a omissão 

alegada no caso caracteriza descumprimento reiterado dos direitos 

constitucionais insertos no artigo 100 da ADCT, ou se é hipótese de 

aplicação do princípio da reserva do possível, na dicção da jurisprudência 

consolidada da Suprema Corte."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 43831 Nr: 3242-31.2008.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI UNIVALES - COOP. DE CRÉD.VALE DO 

JURUENA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILCE MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELVIRA KELLI DE ALMEIDA 

CRUZ - OAB:1864/RO

 DECISÃO FL. 233: "VISTOS. A teor do que prescreve o artigo 921, §2º, III, 

do CPC, a não localização de bens penhoráveis do devedor implica a 

suspensão do processo. Considerando que todas as diligências 

realizadas pelo credor restaram infrutíferas, defiro o pedido formulado às 

fls. 232, determinando a SUSPENSÃO do presente processo, pelo prazo 

de 1 (um) ano, durante o qual também será suspensa a prescrição do 

débito, nos termos do §1º e inciso III, do art. 921, do CPC. [...] Ato contínuo, 

decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que sejam encontrados bens 

penhoráveis, será ordenado o arquivamento dos autos (§2º, do Art. 921, 

do NCPC) e iniciada a contagem do prazo de prescrição intercorrente, 

sendo o exequente expressamente cientificado dessa condição. Se a 

qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis, os autos deverão 

ser desarquivados para prosseguimento da execução (§3º, do Art. 921, 

do NCPC)."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 47183 Nr: 982-44.2009.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR DA CRUZ E SOUZA, JANAÍNA BRAGA DE 

ALMEIDA GUARIENTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LELINHO DOS SANTOS KAPICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT, JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - OAB:13.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B

 DECISÃO FL. 300: "Vistos etc. Primeiramente, DETERMINO a redistribuição 

dos autos, para que conste como cumprimento da sentença. Intime-se a 

parte executada para pagar, em 15 (quinze) dias, o valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais) para cada causídico, nos termos do artigo 523, do NCPC, 

sob pena de aplicação de multa de 10% (dez por cento) do valor devido. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 133584 Nr: 4837-50.2017.811.0025

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MIGUEL ARCANJO DA SILVA, 

MIGUEL ARCANJO DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA SERAFINI - 

OAB:9582/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ANTE O DECURSO DE PRAZO PARA A 

PARTE REQUERIDA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 44101 Nr: 3454-52.2008.811.0025

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENTILE MEZAKASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARQUELAU GARDIN, BENEDITO FAREZIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lelia Mara Gomes da Silva - 

OAB:28120/PR, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B, NILSON JOSÉ FRANCO - OAB:6188-B/MT

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES PARA QUE REQUEIRAM O 

QUE FOR DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, ANTE O RETORNO DOS 

AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 48216 Nr: 1806-03.2009.811.0025

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AMADO GOMES, CARLOS JESUS 

VIEIRA, JOÃO DOS REIS DA SILVA, JOÃO B. SEZARETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 
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OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DAS INFORMAÇÕES 

JUNTADAS ÀS FLS. 114/119.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 99563 Nr: 954-03.2014.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DE AQUINO FÉLIX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO FL. 76: "VISTOS. Em virtude da alteração da Lei nº13.340/16, 

com redação dada pela Lei nº 13.606, de 2018, defiro o pedido formulado 

pelo credor para suspensão do feito até a data de 27.12.2018. Decorrido o 

lapso temporal, vistas ao credor para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 10 dias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 103754 Nr: 4310-06.2014.811.0025

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCDS, FCDS, VDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLI CRISTINI PANAS 

HELATCZUK - OAB:15515/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO 

SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, À FL. 107-V.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109882 Nr: 2522-20.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SILVANO DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ANTE O RETORNO DOS AUTOS.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000662-59.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR TEODORO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO SILVESTRIN (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE 

COMPLEMENTE O VALOR DA DILIGÊNCIA MARGEADA EM R$ 100,00 (CEM 

REAIS). JUÍNA, 8 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) FRANKLIN 

J. ALVES BASTOS Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001120-76.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

J. N. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TUANNA LUDMILA ALVES AMORIM DOS SANTOS OAB - MT0020043A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. P. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo nº 1001120-76.2018.8.11.0025 Vistos etc. Considerando a 

certidão negativa Id. 16011471, cancelo a audiência anteriormente 

aprazada. Intime-se o Requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar o que entender de direito, sob pena de extinção. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Juína/MT, 24 de outubro de 

2018. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001045-37.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

P. R. D. O. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TUANNA LUDMILA ALVES AMORIM DOS SANTOS OAB - MT0020043A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. B. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARIANE AGOSTINETTO OAB - MT20322/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA 

QUERENDO APRESENTE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS. JUÍNA, 8 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

FRANKLIN J. ALVES BASTOS Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 122279 Nr: 2780-93.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLOWER WOOD MADEIRAS LTDA - ME, SILVIO 

GENESIO LEANDRO, JOAO ANTONIO MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JOSE FRANCO - 

OAB:6188, NILSON JOSÉ FRANCO - OAB:6188-B/MT

 Código n. 122279

DESPACHO

Vistos em correição.

Estes autos foram correicionados e estão em devida ordem.

 No mais, cumpra-se integralmente o despacho de fl. 98..

Às providências.

Juína/MT, 9 de fevereiro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 128577 Nr: 1654-71.2017.811.0025

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MSSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDS, ESDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Considerando a devolução da carta precatória fls.58/67, INTIME-SE a 

parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 112353 Nr: 3801-41.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON FERREIRA PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Valdenir Caliare - 

OAB:13.443/MT

 "Vistos em correição.

Trata-se de ação civil pública ambiental proposta pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL em desfavor de EMERSON FERREIRA PEDROSO, já 

qualificados nos autos.Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso III, 

“b” do Novo Código de Processo Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA o 

acordo firmado pelas partes à fl. 100 para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos.

Sem custas. Tendo em vista que as partes renunciaram expressamente 

ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado dessa sentença e 

arquive-se com as baixas necessárias e cautelas de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 120203 Nr: 1517-26.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTH EMANUELLE BOURET SANT'ANA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTH EMANUELLE BOURET 

SANT ´ANA NOGUEIRA - OAB:18198-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE a Parte autora, para que informe nos autos no prazo de 05 

(cinco dias) se houve o Pagamento do Débito por parte do Executado.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 128666 Nr: 1701-45.2017.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Vistos,

Não tendo sido impugnado o cálculo (f. 89), HOMOLOGO-O para que 

surtam os seus devidos e legais efeitos, devendo a pena ser analisada 

com base no mencionado cálculo.

REMETA-SE cópia do cálculo de pena ao recuperando AILTON 

NASCIMENTO, servindo esta como MANDADO de INTIMAÇÃO.

Atendidas as finalidades, PERMANEÇAM os autos na Secretaria da Vara 

no aguardo do cumprimento da pena ou provocação das partes.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 131473 Nr: 3468-21.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 Vistos,

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual em 

desfavor de MARCOS ANTONIO RODRIGUES, qualificado nos autos, 

sendo-lhe atribuído a prática do delito tipificado no art. 33, “caput”, da Lei 

n. 11.343/2006.

Notificado (f. 80) o denunciado apresentou defesa preliminar à fl. 82-85 e 

em dia 10 de novembro de 2017 foi confirmado o recebimento da denúncia 

(fl. 86).

Em audiência de instrução e julgamento foram ouvidas duas testemunhas, 

procedendo-se com o interrogatório do réu, culminando em alegações 

finais orais pelas partes, tendo o Ministério Público pugnado pela 

condenação do acusado nos termos da exordial acusatória. Já a Defesa, 

por sua vez, pleiteou pela aplicação da atenuante da confissão, bem como 

pela causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 

11.343/2006 (DVD f. 97).

 É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

 A persecução penal obedeceu fielmente ao devido processo legal, 

ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão por 

que, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

passa-se a análise da pretensão punitiva estatal.

 Destaco que a convicção do julgador deve sempre pautar-se em dados 

objetivos e indiscutíveis, caso contrário, transforma o princípio do livre 

convencimento em arbítrio, bem como que é princípio fundamental do 

Processo Penal que o acusado somente deve ser condenado quando o 

juízo, na forma legal, tenha estabelecido os fatos que fundamentam a sua 

autoria e culpabilidade, com completa certeza.

a) Da materialidade do delito

A materialidade do delito emerge diante do auto de prisão em flagrante (f. 

07), termos de depoimentos (fl. 10-12, 21, 24, 26, 29), termo de apreensão 

(f. 13), laudo de constatação de entorpecente (fl. 17/18), termo de 

qualificação, vida pregressa e interrogatório (f. 33/34), bem como boletim 

de ocorrência (f. 42/44).

b) Da autoria

Igualmente, a AUTORIA do delito em apuração restou inconteste. Afinal, o 

acusado confessou em ambas as fases processuais que tinha 200 

(duzentas) gramas de maconha em sua casa, bem como que vendeu 

drogas para Luan.

Com efeito, a testemunha Marcos Vinicius de Souza D. da Silva afirmou em 

juízo, grosso modo, que foi comprar maconha na casa do acusado e 

quando estava saindo de lá, foi abordado pela polícia.

Ademais, a testemunha Ronildo Bruno dos Santos, policial militar, afirmou 

em juízo, grosso modo, que já haviam recebido denúncias de que na 

residência do acusado era praticado o comércio de drogas, e que ao 

realizar rondas nas proximidades da residência, abordaram um usuário de 

drogas, o qual relatou ter comprado do réu. Afirmou, ainda, que ao 

adentrar na residência o acusado indicou onde a droga estava guardada e 

ainda confessou estar realizando a secagem de alguns galhos de 

maconha.

Corroborando o conteúdo das provas produzidas em juízo, durante 

abordagem e busca pessoal na casa do réu foi apreendida, além da 

droga, uma BALANÇA DE PRECISÃO, dentre outros objetos.

Desse modo, o quadro criminoso exposto na fase judicial é certo, coerente 

e inquestionável, dialogando com outras provas produzidas na fase 

inquisitorial, já que incontroverso que o acusado “trazia consigo”, 

“ocultava” e “tinha em depósito” a droga para fins de comercialização, 

configurando, assim, verbos do art. 33 da Lei de Drogas, de forma que a 

condenação é medida que se impõe.

c. Da causa de diminuição

 Relevante ressaltar que é cabível a aplicação do disposto no art. 33, § 4º, 

da Lei n. 11.343/2006, pois não estão preenchidos os requisitos legais 

obstativos da benesse.

Segue o texto legal:

Art. 33 omissis

(...)

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas 

poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em 

penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons 

antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre 

organização criminosa. (Vide Resolução nº 5, de 2012). (grifo nosso)

 Dedicar-se às atividades criminosas, na lição de JORGE VICENTE SILVA, 

é sinônimo de “modo de vida através de crime” , ou seja, exige prova de 

que os acusados trabalhem com condutas ligadas diretamente ao crime, 
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circunstância que exige estabilidade, permanência, reiteração, excluindo 

condutas isoladas do indivíduo. Em suma, para afastar essa benesse, o 

acusado deve fazer do crime o seu meio de vida, o que não é o caso dos 

autos já que ele não guarda em seu histórico o envolvimento de eventos 

criminosos.

Integrar organização criminosa, nessa mesma toada, exige estabilidade e 

permanência no grupo como se sócio fosse, o que não é o caso dos 

autos.

No mais, quanto à primariedade e os bons antecedentes, não há registros 

que impliquem a criminalidade no histórico do acusado.

Assim, perfeitamente aplicável a causa de diminuição, cujo montante da 

droga pode ser utilizado pelo Magistrado no transitar entre o mínimo e o 

máximo de diminuição.

 Nessa trilha tem entendido o STF. Confira-se:

“(...) 4. A Primeira Turma desta Corte decidiu, no HC nº 104.195/MS, de 

que fui relator, DJe de 10.06.2011, que "A causa especial de diminuição de 

pena de que trata o § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 pode ser 

aplicada em apenas 1/6 (um sexto), num intervalo de 1/6 (um sexto) a 2/3 

(dois terços), com fundamento na quantidade de entorpecente, que é 

critério preponderante fixado na lei, revelando a justeza da sanção no 

caso concreto. Precedentes: HC 98.900, Primeira Turma, Rel. Min. Dias 

Toffoli, DJe de 30.11.2010 e HC 94.559, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim 

Barbosa, DJe de 04.11.2010)". 5. A dosimetria da pena não merece 

reparo, por isso que a redução média de 1/3, entre a proporção de 1/6 e 

2/3, é significativa e não poderia dar-se no grau máximo em razão da 

expressiva quantidade de entorpecente apreendida, que não pode ser 

relegada (...)” (Habeas Corpus nº 109.082/MS, 1ª Turma do STF, Rel. Luiz 

Fux. j. 25.10.2011, unânime, DJe 17.11.2011).”

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para 

CONDENAR o réu MARCOS ANTONIO RODRIGUES como incurso nas 

penas do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06.

Em observância as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à 

individualização da pena:

Pena: reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 

(quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal, tem-se que:

1) culpabilidade: nada que diferencie do tipo penal;

2) antecedentes: sem maus antecedentes;

3) conduta social: nenhum apontamento significativo;

4) personalidade: sem aferição especializada e dados concretos;

5) motivos: próprios do crime;

6) circunstâncias: ínsitas do tipo penal;

 7) consequências: próprios do crime;

8) comportamento da vítima: inexistente, já que atinge a sociedade.

 Analisando as consequências do crime, à luz do art. 42, da Lei n. 

11.343/06, FIXO à pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 

dias-multa.

 2ª FASE:

RECONHEÇO a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP (confissão). 

Todavia, DEIXO de proceder a redução porque a pena já se encontra no 

mínimo legal.

 Inexistem circunstâncias agravantes da pena.

3ª FASE:

Aplicável a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 

11.343/2006 (o chamado tráfico privilegiado). Assim, DIMINUO a 

reprimenda em 1/3, alcançando uma pena provisória de 3 (três) anos e 4 

(quatro) meses de reclusão, e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

 Nesse ponto, importante frisar que a margem de diminuição de 1/6 a 2/3 

transita por várias frações possíveis de serem levados em conta pelo juiz, 

quais sejam, exemplificativamente: 2/3, 3/5, 1/2, 2/5, 1/3, 1/4, 1/5 e 1/6. No 

caso dos autos, utilizando-se o critério da quantidade da droga objeto do 

tráfico (303,502g (trezentos e três gramas e quinhentos e dois 

miligramas), bem como 25 (vinte e cinco) galhos de maconha), situação 

que caminha em direção a uma maior exposição de perigo à saúde pública, 

afigura-se razoável a fração de 1/3.

 Não há causas de aumento, motivo pelo qual TORNO DEFINITIVA a pena 

de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 333 (trezentos e trinta 

e três) dias-multa, FIXANDO o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo 

vigente, tendo em vista a situação econômica do réu, nos termos do artigo 

43, parágrafo único, da Lei 11.343/2006, como necessária e suficiente 

para a prevenção e repressão do crime.

FIXO o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente, como sendo 

medida necessária e suficiente para a prevenção e repressão dos crimes.

 A pena deverá ser cumprida em regime inicialmente SEMIABERTO, nos 

termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP.

O réu PODERÁ RECORRER EM LIBERDADE, já que o regime inicial fixado é 

incompatível com a prisão.

Levando em conta o art. 387, § 2º, do CPP , noto que o condenado esteve 

preso cautelarmente entre o dia 15.07.2017 (prisão preventiva) até o dia 

13.12.2017 (revogação da prisão preventiva), período que deve ser 

abatido como detração para fins de cálculo de pena no futuro PEP.

 Por conta do quantum da pena, não é o caso de substituição por restritiva 

de direito ou de aplicação do sursis, conforme os arts. 44 e 77, do Código 

Penal.

Sob outro giro, o perdimento de bens, em consonância com o art. 63 da Lei 

nº 11.343/06, deverá ser decidido na prolação da sentença de mérito.

Para tanto, o artigo 60, § 2º, da Lei n. 11.343/06, inverte o ônus da prova, 

já que a Defesa teria todos os meios de apresentar elementos de 

convicção quanto à licitude dos bens apreendidos.

Portanto, sem a comprovação da origem lícita dos objetos e valores 

apreendidos, mormente porque a Defesa não colacionou qualquer 

documento neste sentido, mais do que palpável serem proveito de crimes.

Sobre o tema, já se decidiu que:

“Inevitável o decreto de perdimento de celulares e dinheiro apreendidos em 

poder do acusado, quando de sua prisão em flagrante, notadamente 

quando ausente a comprovação da origem lícita de tais bens”.

 Por essa razão, DECRETO A PERDA em favor da União dos bens e 

valores apreendidos (f. 13), já que não restou comprovado a origem lícita, 

com fundamento no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, no 

art. 63 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 91, inciso II, “b”, do Código Penal, 

DEVENDO o Sr. Gestor Judicial providenciar a transferência do valor e dos 

bens após o trânsito em julgado desta sentença, como prevê o § 4º do 

mencionado art. 63 da Lei de Drogas.

ISENTO o acusado do pagamento das custas e despesas processuais.

Transitada em julgado a sentença para as partes, DETERMINO as 

seguintes providências:

01) EXTRAIA-SE guia de execução definitiva;

02) COMUNIQUE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, via 

INFODIP, para fins do art. 15, III, da CF;

03) COMUNIQUE-SE ao Cartório Distribuidor e à Autoridade Policial;

04) OFICIE-SE ao Instituto Nacional e Estadual de Identificação;

05) LANCE-SE o nome do réu no rol dos culpados;

06) INTIME-SE o réu para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento 

da multa ou, se for o caso, requerer o parcelamento deste pagamento por 

petição. Estando o recuperando em regime fechado e comprovar a 

impossibilidade de pagamento no referido prazo, a execução da pena de 

multa ficará suspensa até a data do seu livramento (arts. 1.598 e 1.600 da 

CNGC/MT);

07) DESTRUA-SE a droga apreendida (f. 13);

08) PROVIDÊNCIAS quanto à execução da multa.

 09) Quanto aos bens e valores apreendidos, em relação aos quais fora 

decretado o perdimento, CUMPRA-SE o art. 63, § 4º, da Lei n. 

11.343/2006.

 P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 129383 Nr: 2143-11.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHALISTON APARECIDO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL ALEXANDRE FELIX 

BARBOSA - OAB:OAB/MG 140.930

 Código de rastreabilidade: 81120183767571

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 129383.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: Contadoria/Tesouraria/Distribuição - Comarca de Lagoa da 

Prata ( TJMG )

Data de Envio: 26/10/2018 16:18:18

Assunto: ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS COM 

FINALIDADE DE PROCEDER A FISCALIZAÇÃO DA CONDIÇÕES IMPOSTAS 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036829/10/2018 Página 630 de 998



NA AUDIÊNCIA DE FL. 53 PARA O RÉU.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 121361 Nr: 2202-33.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENIR MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA APARECIDA DAVID - 

OAB:4889-A/MT

 Vistos,

Não havendo impugnação ao cálculo derradeiro, HOMOLOGO-O para que 

surtam os seus devidos e legais efeitos, devendo a pena ser analisada 

com base no mencionado cálculo.

REMETA-SE cópia do cálculo de pena ao recuperando acima mencionado, 

servindo esta como MANDADO de INTIMAÇÃO.

No mais, em visita ao CDP, o recuperando solicitou a presença de sua 

Advogada para tratar de assuntos relacionados ao seu PEP.

Destarte, considerando a ausência de Defensor Público lotado nesta 

Comarca, NOMEIO o(a) Dr(a). Márcia Aparecida David para atuar como 

Advogado(a) Dativo(a).

Para tanto, a(o) Advogado(a) nomeado(a) para o munus público, ARBITRO 

HONORÁRIOS DATIVOS no importe de 2 URH nos termos da Tabela da 

OAB/MT.

Com a manifestação, EXPEÇA-SE certidão com o valor total e corrigido dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso (art. 4º, § 3º, do Provimento n. 9/2007 da e. CGJ). ANOTE-SE no 

relatório de acordo com o Provimento n. 9/2007 da e. CGJ e Capítulo I, 

Sessão 12, da CNGC, feitas as comunicações semestrais devidas.

 Após, VISTA ao Ministério Público e CONCLUSOS para deliberação.

CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010177-38.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCONLEDIO ZAMBONI DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARRASCO & SILVA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

14/12/2018 às 13h40min.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001150-48.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DIAS CORTES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO DELFINO PAWLOSKI (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte exequente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

30/11/2018 às 13h:20min.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001041-34.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALMEIDA & SOARES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT0012999A (ADVOGADO(A))

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEDIO NORTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1001041-34.2017.8.11.0025. EXEQUENTE: ALMEIDA & SOARES 

ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S EXECUTADO: MEDIO NORTE COMERCIO 

DE MADEIRAS LTDA - ME V I S T O S, Dispensado o relatório nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Diretamente ao ponto, 

dessume-se da análise dos autos que a parte autora pugnou pela extinção 

do feito face o adimplemento do débito pela devedora (ID. 12816294). Ante 

o exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO 

o processo COM JULGAMENTO DO MÉRITO, o que faço com arrimo nos 

termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil. 

Oportunamente, certifique-se o transito em julgado desta decisão e 

arquivem-se os autos. P.I.C. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010401-44.2012.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SO TRATORES DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICO LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNO OSTWALD OAB - MT0004686A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NERI DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo nº: 

8010401-44.2012.8.11.0025 Exequente: Só Tratores Distribuidora de 

Peças e Serviço Ltda.-ME Executado: Neri de oliveira V i s t o s, Trata-se 

de cumprimento de sentença, baseado em sentença homologatória de 

composição judicial, que no seu transcorrer foi impugnado, por meio do 

incidente processual conhecido como exceção de pré-executividade, uma 

vez que, de acordo com o devedor/executado, a pretensão estaria 

fulminada pela prescrição, já que entre a data do trânsito em julgado da 

sentença e a propositura do cumprimento de sentença decorreram 6 anos, 

ou seja, tempo muito superior ao de prescrição da obrigação principal que 

se pretende excutir (inadimplemento da transação entabulada em juízo). 

Diretamente ao cerne da controvérsia, diga-se, de início, que é errônea a 

ideia de que os títulos judiciais são eternos ou insuscetíveis de serem 

atingidos pela prescrição, exatamente porque a concepção de direitos 

perenes é conflitante com a concepção de segurança e estabilidade 

jurídica. Em outras palavras: o título judicial não decorre de um direito novo 

nascido na sentença ou de uma espécie de "novação judiciária". A 

sentença apenas reconhece um direito existente e, mediante a formação 

de um título executivo, propicia a satisfação coercitiva do direito 

reconhecido. É dizer: quando se pleiteia a execução de um título judicial, 

faz-se por impulso da mesma pretensão deduzida na fase de 

conhecimento; e se essa pretensão tinha prazo para ser exercida na fase 

de conhecimento, o mesmo prazo o terá o titular do direito para exercitá-la 

na fase de execução, raciocínio esse extraído da Súmula 150/STJ. 

Portanto, se estamos a executar obrigação de pagar coisa certa, definida 

em um título executivo, é certo que, na dicção do art. 206, § 1º, I do Código 

Civil vigente, a prescrição se perfectibiliza, para tais hipóteses, em cinco 

anos, e, por conseguinte, era durante o quinquênio legal que podia ser 

exercida a pretensão, o que, como se viu, não aconteceu na hipótese, já 

que entre o trânsito em julgado da sentença homologatória (outubro de 

2006) até a propositura da ação (setembro de 2012), transcorreram 5 

anos e 11 meses e, portanto, prescrita estava a pretensão executiva, 

verbis: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

PRESCRIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DE 

REPARAÇÃO CIVIL. SÚMULA 150/STF. DIREITO INTERTEMPORAL. ACTIO 

NATA. CC/16. PRAZO VINTENÁRIO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM 

JULGADO DA SENTENÇA. 1. A pretensão do cumprimento de sentença é 

a mesma pretensão da ação de conhecimento. Não há uma nova 

pretensão executiva que surge na data do trânsito em julgado da sentença 

condenatória. Precedente da 4ª Turma. 2. O momento em que nasce a 

pretensão de reparação civil (teoria da actio nata) é o critério para definir 

a legislação do prazo prescricional aplicável à hipótese. Incidência da 

Súmula 150/STF. 3. O prazo da prescrição da execução flui a partir do 

trânsito em julgado da sentença condenatória” (STJ, Recurso Especial nº 

1.419.386 – PR, Relatora: Ministra Nancy Andrighi). Desse modo, acolho a 

exceção de executividade suscitada e reconheço a prescrição do título 
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exequendo, extinguindo o cumprimento de sentença, por inexequibilidade 

do título que o aparelha, carcomido pelo longo tempo levado pelo titular do 

direito nele reconhecido para provocar a sua satisfação. Havendo 

extinção da fase executiva pela oposição da objeção de executividade, já 

decidiu a Corte Superior de Justiça que: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1 - Decretada a extinção da execução, 

em virtude de acolhimento de exceção de pré-executividade, são devidos 

honorários advocatícios. 2 - Recurso conhecido e provido para que o 

Tribunal de origem fixe o quantum que entender condizente com a 

causa”(STJ, 6ª Turma, RESP nº 411321, Ministro Relator: FERNANDO 

GONÇALVES). Nesse diapasão, condeno o exequente nas custas e 

despesas processuais e na verba sucumbencial, fixada em 10% do valor 

atualizado do débito exequendo, em favor do patrono do executado. P.I.C. 

Juína (MT), 3 de outubro de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010324-30.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK OAB - MT0015515A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo nº: 

8010324-30.2015.8.11.0025 Embargante: Estado de Mato Grosso 

Embargada: Kelli Cristini Panas Helatczuk V i s t o s, Tratam-se de 

embargos à execução vertidos pela Fazenda Pública estadual em face à 

pretensão executiva manejada pela embargada, por meio da qual busca o 

recebimento do valor de R$ 19.250,00 (dezenove mil duzentos e cinquenta 

reais), relativos a cinco processos judiciais nos quais teriam sido 

arbitrados honorários advocatícios pelo exercício do múnus publico da 

defensoria dativa desempenhada pela exequente, no período a que 

aludem as certidões de crédito emitidas pela secretaria do juízo desta 

Comarca e que aparelham o pedido executório. Em breves linhas, afirma o 

embargante como única tese defensiva que estaríamos defronte à 

hipótese de incompetência territorial do JEC desta Comarca, porque as 

certidões se refeririam à advocacia dativa exercida em mais de uma 

comarca, razão porque, segundo a regra do art. 3º, § 1º, I da Lei n. 

9.099/95, somente haveria competência para executar suas próprias 

decisões, e como as certidões não se referem somente ao juizado local e 

sim a múnus dativo exercido na Vara Comum de Juína e Brasnorte, 

haveria evidente hipótese de extinção da ação, por incompetência do 

juízo. Devidamente intimada, a embargada refutou o argumento defensivo, 

assinalando que segundo a Resolução nº 04/2014/TJMT, ao instalar os 

Juizados Especiais da Fazenda Pública no Estado, expressamente 

dotou-se tais órgãos de atribuição para executar títulos executivos 

lançados contra a Fazenda Pública, não havendo que se falar em 

incompetência. É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO A questão posta à 

baila é singela compreensão e de pequena relevância, na medida em que o 

Estado de MT se limita a afirmar que seria o juízo incompetente porque as 

certidões de crédito se originaram noutros juízos, como se o título de 

crédito se confundisse com a atuação judicial do exequente ou com o 

conteúdo decisório de cada feito nonde atuou exercendo o múnus publico 

da advocacia dativa. Salta aos olhos que desimporta de onde nasceram 

as certidões de crédito, elas são títulos executivos e podem ser opostos e 

apresentados em juízo contra o devedor, bastando somente identificar o 

locus onde pode ser manejada essa ação, o que se define, em se tratando 

de Juizados Especiais, pela regra geral delineada no art. 4º da Lei n. 

9.099/95, segundo a qual, a competência territorial se fixa pelo local onde 

deva ser realizada a obrigação, ou no domicílio do réu, e isso representa, 

para a Fazenda Pública apenas a prerrogativa de ser demandada no juízo 

especializado, porque se tratando de execução de crédito estadual, onde 

houver uma Vara ou Juizado Especializado, não caberá ao ente estatal 

alegar prerrogativa de ser demandado em sua sede ou foro. Sendo assim, 

basta para solução da contenda, como bem apontado pela exequente, 

apenas inferir que dando execução ao previsto na Lei Federal nº 

12.153/2009, a Resolução n. 16/2011/PRES, criou o Juizado Especial da 

Fazenda Pública no âmbito de todo PJMT, e ao depois, a Resolução nº 

04/2014/TP, regulamentou a competência de tais juizados, assinalando que 

todas as causas descritas na Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro 

de 2009, passariam a ser processadas, conciliadas, julgadas e 

executadas, nos próprios Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem ou forem instalados, e nos Juizados Especiais 

Cíveis, onde elas não tivessem instalação, para se concluir que, em se 

cuidando de execução de título, emitido contra a Fazenda Pública, a 

competência, por óbvio, poderia ser fixada tanto neste juízo quanto nos 

outros que emitiram certidões de crédito em favor da causídica, desde que 

limitadas a 60 (sessenta) salários mínimos. Dessarte, comprovada a 

origem do crédito e demonstrado estar aparelhado em título executivo, não 

havendo impugnação da Fazenda Pública quanto aos títulos e valores 

neles apontados, conforme discriminado na inicial (Data do arbitramento - 

31.07.2014 – Cod. Processo 4.5226 – R$ 350,00/ Data do arbitramento 

30.04.2014 – Cod. Processo 93072 - R$ 3.500,00/ Data do arbitramento - 

19.03.2014 – Cod. Processo 20439 - R$ 14.000,00/ Data do arbitramento 

02.04.2014 – Cod. Processo 96475 R$ 700,00/Data do arbitramento 

26.02.2014 – Cod. Processo 81674 - R$700,00), afastada a tese da 

incompetência territorial, outra solução não há senão a rejeição dos 

embargos à execução e a determinação de prosseguimento da ação 

executiva. Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE os embargos à a 

execução aviados pelo Estado de Mato Grosso, homologando os cálculos 

apresentados na execução e determinando a expedição imediata do RPV, 

nos moldes do art. 535, § 3º, II, do NCPC. Ante a sucumbência na fase 

executória, condeno o embargante/executado em honorários de 

sucumbência, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa. 

Às providências. Juína (MT), 3 de outubro de 2018. FABIO PETENGILL, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010330-08.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON MARQUES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT0012999A (ADVOGADO(A))

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SAFRA S A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KRIKOR KAYSSERLIAN OAB - SP26797 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

8010330-08.2013.8.11.0025. EXEQUENTE: ELSON MARQUES DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: BANCO SAFRA S A V I S T O S, Elson Marques de Oliveira 

pretende a excussão da multa por descumprimento da tutela antecipada 

concedida para suspensão dos descontos provenientes de empréstimo 

consignado não contratado (ID. 12201033). Doutra banda, insurge-se o 

executado requestando a suspensão da execução sob o argumento que a 

ação principal pende de julgamento na Instância Superior o que seria 

impeditivo para seguimento desta, na medida em que não há decisão 

estabilizada que autorize o início da fase executória (ID. 12316172). É o 

relato que importa. Decido. É pacífico o entendimento de que a astreinte 

fixada incide a partir do descumprimento da decisão que a fixou, sendo 

exigível, contudo, somente a partir do trânsito em julgado da ação, 

consoante se dessume dos julgados proferidos pelo Superior Tribunal de 

Justiça, verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O 

RITO DO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA 

COMINATÓRIA FIXADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NECESSIDADE DE 

CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 

543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO PARCIAL DO 

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE 

CONSOLIDADA. 1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo 

Civil, fixa-se a seguinte tese: "A multa diária prevista no § 4º do art. 461 do 

CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando 

fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução 

provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o 

recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito 

suspensivo." 2.- O termo "sentença", assim como utilizado nos arts. 

475-N, I, e 475-O do CPC, deve ser interpretado de forma estrita, não 

ampliativa, razão pela qual é inadmissível a execução provisória de multa 

fixada por decisão interlocutória em antecipação dos efeitos da tutela, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036829/10/2018 Página 632 de 998



ainda que ocorra a sua confirmação por Acórdão. 3.- Isso porque, na 

sentença, a ratificação do arbitramento da multa cominatória decorre do 

próprio reconhecimento da existência do direito material reclamado que lhe 

dá suporte, então apurado após ampla dilação probatória e exercício do 

contraditório, ao passo em que a sua confirmação por Tribunal, embora 

sob a chancela de decisão colegiada, continuará tendo em sua gênese 

apenas à análise dos requisitos de prova inequívoca e verossimilhança, 

próprios da cognição sumária, em que foi deferida a antecipação da tutela. 

4.- Recurso Especial provido, em parte: a) consolidando-se a tese supra, 

no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 

08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, dá-se 

parcial provimento ao Recurso Especial. (REsp 1200856/RS, Rel. Ministro 

SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/07/2014, DJe 17/09/2014) 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA 

ANTECIPADA. CONCESSÃO. MULTA DIÁRIA. SENTENÇA. EXTINÇÃO. 

PERDA DE OBJETO. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO. SÚMULA Nº 83/STJ. 

COISA JULGADA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 

282/STF. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na 

vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos 

nºs 2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça não conhece de recurso 

cuja matéria não tenha sido objeto de prequestionamento e ao qual não 

tenham sido opostos embargos de declaração para suprir eventual 

omissão. Súmula nº 282/STF. 3. Nos termos da jurisprudência desta Casa, 

a multa prevista no § 4º do art 461 do CPC/1973 só é exigível após o 

trânsito em julgado da sentença (ou acórdão) que confirmar a fixação da 

multa diária, devida a partir do momento em que configurado o 

descumprimento. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 

1252624/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 17/09/2018, DJe 21/09/2018) A doutrina trilha esse 

mesmo entendimento, como se vê da lição dos Professores Luiz Guilherme 

Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart[1], verbis: “Se o nosso sistema confere 

ao autor o produto da multa, não é racional admitir que o autor possa ser 

beneficiado quando a própria jurisdição chega à conclusão de que ele não 

possui o direito que afirmou estar presente ao executar a sentença 

(provisoriamente) ou a tutela antecipatória. Pelo mesmo motivo que o 

processo não pode prejudicar o autor que tem razão, é ilógico imaginar 

que o processo possa beneficiar o autor que não tem qualquer razão. (...) 

O que importa, em outras palavras, quando se pensa na finalidade 

coercitiva da multa, é a ameaça de o réu ter que futuramente arcar com 

ela. É importante deixar claro que a multa cumpre seu papel através da 

ameaça que exerce sobre o réu. A multa, para exercer sua finalidade 

coercitiva, não precisa ser cobrada antes do trânsito em julgado. A 

finalidade coercitiva não se relaciona com a cobrança imediata da multa, 

mas apenas com a possibilidade da sua cobrança futura. Tal possibilidade 

é suficiente para atemorizar o demandado e, assim, convencê-lo a 

adimplir.” (grifado). Sem delongas, acolho o pedido formulado pelo devedor 

e determino a suspensão da presente execução até o transito em julgado 

da ação reclamatória. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito [1] Curso de Processo Civil, 

Volume 3, Execução (2ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, págs. 

81/82)

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 57008 Nr: 3293-71.2010.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA SOARES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT

 Tem o presente a finalidade de intimar o autor do fato, na pessoa de seu 

advogado, acerca da audiência de instrução e julgamento designada para 

o dia 05/11/2018 às 14h00min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 120277 Nr: 1555-38.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROBERTO DA CRUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINCOLN MARCOS DE 

OLIVEIRA - OAB:19390/MT

 Tem o presente a finalidade de intimar o autor do fato, na pessoa de seu 

advogado, acerca da audiência de instrução e julgamento designada para 

o dia 05/11/2018 às 14h30min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109557 Nr: 2367-17.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Tem o presente a finalidade de intimar o autor do fato, na pessoa de seu 

advogado, acerca da audiência de instrução e julgamento designada para 

o dia 05/11/2018 às 16h00min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 102464 Nr: 3345-28.2014.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALTON ISSAO ITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA 

- OAB:MT/21917/O

 Tem o presente a finalidade de intimar o autor do fato, na pessoa de seu 

advogado, acerca da audiência de instrução e julgamento designada para 

o dia 05/11/2018 às 15h30min.

Comarca de Mirassol D'Oeste

Diretoria do Fórum

Sentença

Procedimento Administrativo nº 2799-73.2018.811.0011 – Código 262285

Requerente: Juíza de Direito e Diretora do Foro

Requerido: Apurar

 

 Vistos.

 

Trata-se de Processo Administrativo ajuizado com o objetivo da apuração 

dos fatos relatados no oficio nº 268/2018-CA, o qual informa que o bem 

tombado sob o número 158954, não foi localizado por ocasião da 

elaboração do Inventário anual dos bens patrimoniais.

Às fls. 05/05v, consta expedição da Portaria nº 064/2018-CA de 

instauração de Sindicância Investigatória, com a nomeação da comissão 

de sindicância para apuração dos fatos.

Às fls. 06/07, juntou o Boletim de Ocorrência registrado na Polícia 

Judiciária Civil.

À fl. 10, consta Certidão de intimação dos membros da comissão de 

Sindicância Investigatória nomeados pela Portaria 064/2018-CA.

Os membros da comissão de sindicância juntaram aos autos os 

documentos de fls. 11/29, 31/31

Às fl. 32 a comissão de sindicância solicitou a prorrogação do prazo para 

conclusão dos trabalhos, o que foi deferido à fl. 33, expedindo-se a 

portaria de fl. 34 autorizando a prorrogação do prazo, com intimação da 

comissão à fl. 35.

Em continuidade aos trabalhos, os membros da comissão de sindicância 

juntaram aos autos os documentos de fls. 36/64.

Relatório conclusivo expedido pela comissão sindicante acostado às fls. 

65/67, opinando pelo arquivamento do presente feito por falta de autoria.

Ata de encerramento dos trabalhos da comissão sindicante

  

É o breve relato.

Fundamento e Decido.
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Ante o exposto, apesar dos esforços envidados para reaver o bem e, 

considerando o parecer da comissão de sindicância e os documentos 

carreados aos autos, assim como, não foi possível chegar a autoria dos 

fatos, acolho o relatório conclusivo de fls. 65/67 e, nos termos do artigo 

18, § 2º, alínea "a", do Provimento nº05/2008-CM, determino o 

arquivamento da presente Sindicância.

 Considerando o trabalho desenvolvido pelos membros da comissão de 

sindicância, registro votos de elogios às servidoras Mayla Gimenes de 

Melo, Sônia Barbosa Silva de Paula e Marisa Minowa, procedendo-se com 

as anotações em suas fichas funcionais.

No mais, oficie-se ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, encaminhando-se cópia desta decisão, acompanhada de todo o 

procedimento para as providências ulteriores acerca do bem patrimonial, 

tombado sob o número 158954, referente à Câmera Digital marca Nikon, Kit 

Lente 18-55mm ARP 5/2014, em conformidade com o artigo 57, da Portaria 

nº 429/2017-C.Adm.

Da mesma forma, encaminhe-se, também, cópia desta decisão e da 

decisão de fl. 33 à Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato 

Grosso e à Coordenadoria de Recursos Humanos, bem como oficie-se ao 

Departamento de Material e Patrimônio do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, informando acerca do envio de cópia dos autos à 

Presidência, para as demais providências que achar necessária.

Cumpridas as determinações supra, arquivem-se os autos com as 

formalidades legais.

Publique-se e cumpra-se.

 

Mirassol D’Oeste/MT, 25 de outubro de 2018.

 

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito e Diretora do Foro

Procedimento Administrativo nº 2799-73.2018.811.0011 – Código 262285

Requerente: Juíza de Direito e Diretora do Foro

Requerido: Apurar

Vistos.

Trata-se de Processo Administrativo ajuizado com o objetivo da apuração 

dos fatos relatados no oficio nº 268/2018-CA, o qual informa que o bem 

tombado sob o número 158954, não foi localizado por ocasião da 

elaboração do Inventário anual dos bens patrimoniais.

Às fls. 05/05v, consta expedição da Portaria nº 064/2018-CA de 

instauração de Sindicância Investigatória, com a nomeação da comissão 

de sindicância para apuração dos fatos.

Às fls. 06/07, juntou o Boletim de Ocorrência registrado na Polícia 

Judiciária Civil.

À fl. 10, consta Certidão de intimação dos membros da comissão de 

Sindicância Investigatória nomeados pela Portaria 064/2018-CA.

Os membros da comissão de sindicância juntaram aos autos os 

documentos de fls. 11/29, 31/31

Às fl. 32 a comissão de sindicância solicitou a prorrogação do prazo para 

conclusão dos trabalhos, o que foi deferido à fl. 33, expedindo-se a 

portaria de fl. 34 autorizando a prorrogação do prazo, com intimação da 

comissão à fl. 35.

Em continuidade aos trabalhos, os membros da comissão de sindicância 

juntaram aos autos os documentos de fls. 36/64.

Relatório conclusivo expedido pela comissão sindicante acostado às fls. 

65/67, opinando pelo arquivamento do presente feito por falta de autoria.

Ata de encerramento dos trabalhos da comissão sindicante

 É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Ante o exposto, apesar dos esforços envidados para reaver o bem e, 

considerando o parecer da comissão de sindicância e os documentos 

carreados aos autos, assim como, não foi possível chegar a autoria dos 

fatos, acolho o relatório conclusivo de fls. 65/67 e, nos termos do artigo 

18, § 2º, alínea "a", do Provimento nº05/2008-CM, determino o 

arquivamento da presente Sindicância.

 Considerando o trabalho desenvolvido pelos membros da comissão de 

sindicância, registro votos de elogios às servidoras Mayla Gimenes de 

Melo, Sônia Barbosa Silva de Paula e Marisa Minowa, procedendo-se com 

as anotações em suas fichas funcionais.

No mais, oficie-se ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, encaminhando-se cópia desta decisão, acompanhada de todo o 

procedimento para as providências ulteriores acerca do bem patrimonial, 

tombado sob o número 158954, referente à Câmera Digital marca Nikon, Kit 

Lente 18-55mm ARP 5/2014, em conformidade com o artigo 57, da Portaria 

nº 429/2017-C.Adm.

Da mesma forma, encaminhe-se, também, cópia desta decisão e da 

decisão de fl. 33 à Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato 

Grosso e à Coordenadoria de Recursos Humanos, bem como oficie-se ao 

Departamento de Material e Patrimônio do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, informando acerca do envio de cópia dos autos à 

Presidência, para as demais providências que achar necessária.

Cumpridas as determinações supra, arquivem-se os autos com as 

formalidades legais.

Publique-se e cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 25 de outubro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001636-41.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA RODRIGUES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de “Ação de Aposentadoria por Invalidez com Pedido de 

Tutela Antecipada” proposta por Aparecida Rodrigues Pereira contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. A inicial veio instruída com os documentos de id nº 

16087838/16088421. Os autos vieram conclusos. De pronto, em que pese 

a nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, 

deixo de designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no 

presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em razão de discutir o 

reconhecimento de direito indisponível, passando a analisar os requisitos 

para recebimento da exordial. Pois bem. RECEBO a inicial, uma vez que 

estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil e DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Por perseguir a parte 

autora tutela especifica consistente em obrigação de fazer, os efeitos da 

pretendida antecipação são regidos pelo disposto no artigo 300 do NCPC, 

que deverá ser concedida toda vez que, cumulativamente, ocorrer: (a) 

relevância do fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris); 

(b) justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). 

Assim, em que pesem as argumentações constantes na exordial, nota-se 

que a pretensão da parte autora está desamparada dos pressupostos 

autorizadores da concessão da tutela antecipada neste estágio 

processual. Afinal, o conjunto probatório até então produzido não é 

suficiente para o deferimento da tutela almejada, mormente quanto ao 

preenchimento dos requisitos exigidos para o estabelecimento do 

benefício pretendido. O raciocínio ora desenvolvido provém da atual 

corrente jurisprudencial que, sobre o assunto, tem trazido o seguinte 

posicionamento: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA. REQUISITOS CONFIGURADOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DE AMPARO ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO.1. "A Constituição não exige que a decisão seja 

extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou o tribunal dê 

as razões do seu convencimento" (STF, AgReg no AI 162.089-8/DF). 

Preliminar rejeitada.Constituição AI 162.089-2. A antecipação de tutela 

somente poderá ser concedida quando, existindo prova inequívoca, se 

convença o Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso 

do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e 

II, do CPC).273IIICPC3. Não configurados os pressupostos legais que 

autorizam a antecipação de tutela, devido à falta de perícia médica oficial, 

bem como de estudo social, merece reparo a r. decisão que deferiu o 

pedido.4. Agravo a que se dá provimento.(TRF1 31881 MG 

0031881-49.2008.4.01.0000, Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

ÂNGELA MARIA CATÃO ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2010, 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.204 de 04/05/2010)”. 
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(Negritos Acrescidos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. 

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS 

NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA.I - Não restaram evidenciados 

elementos suficientes a demonstrar a verossimilhança das alegações.II - 

Os documentos juntados indicam que o autor, nascido em 02/10/1953, é 

portador de diabete mellitus, hipertensão arterial e coronariopatia.III - O 

agravo não foi instruído com documentos que demonstrem a situação de 

miserabilidade, requisito essencial à concessão do amparo.IV- Cabe à 

parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo as provas que 

entender pertinentes perante o Magistrado a quo, que poderá ainda 

determinar a realização de perícia médica e de estudo social, fornecendo 

subsídios à formação de sua convicção.V - O pedido de antecipação da 

tutela de mérito poderá ser reapreciado em qualquer fase do processo.VI - 

A g r a v o  i m p r o v i d o .  ( T R F 3  1 2 5 4 4  S P 

001254478.2012.4.03.0000,Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

MARIANINA GALANTE, Data de Julgamento: 27/08/2012, OITAVA 

TURMA)”. (Negritos Acrescidos) Em suma, a parte autora não forneceu 

elementos suficientes para convencer esta Magistrada quanto às 

alegações esposadas na inicial, visto que, a despeito de alegar ter 

qualidade de segurado por ter recebido benefício até meados de 2018, 

não comprovara, ainda que sumariamente, a alegada incapacidade, tendo 

em vista que os atestados médicos trazidos encontram-se desatualizados 

ou já expirados. Assim, restam algumas provas imprescindíveis para o 

restabelecimento do beneficio pretendido. Diante do exposto, INDEFIRO a 

tutela antecipada e, caso os autos apontem um cenário diferente, 

certamente o pleito será revisto. NOMEIO perito Dr. Luiz Carlos Pieroni, 

portador do CRM nº 5330, que servirá independentemente de 

compromisso, razão por que FIXO os honorários em R$ 600,00 

(seiscentos reais). Observando que a perícia deverá ser agendada pela 

Secretaria de Vara. Após, INTIME-SE a parte acerca da perícia agendada, 

quando poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quesitos e assistente 

técnico (cuja intimação pessoal é dispensável), se ainda não indicados. 

CITE-SE a Autarquia demandada para, no prazo legal, responder aos 

termos da inicial, e, INTIME-SE para apresentar os quesitos para a perícia 

médica. Apresentada contestação, INTIME-SE a autora para, querendo, 

impugná-la no prazo legal. ENCAMINHEM-SE os quesitos. Apresentado o 

resultado da perícia, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestarem nos autos. Após a realização da perícia, nada 

requerido pelas partes, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro 

da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme o “ANEXO I” da Resolução n° 541/2007 do CJF. 

OFICIE-SE à APS de Mirassol D’Oeste-MT para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da 

parte autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar 

os dados incrustados nos autos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol 

D’Oeste/MT, 24 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001640-78.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

JEANA VALERIA MENDES ALVES OAB - MT0020246A (ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS CÁCERES (REQUERIDO)

 

Vistos. Cuida-se de “Ação de Aposentadoria por Invalidez com Pedido de 

Tutela Antecipada” proposta por Natalino Martins da Silva contra o Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos 

autos. A inicial veio instruída com os documentos de id nº 

16095997/16096015. Os autos vieram conclusos. De pronto, em que pese 

a nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, 

deixo de designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no 

presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em razão de discutir o 

reconhecimento de direito indisponível, passando a analisar os requisitos 

para recebimento da exordial. Pois bem. RECEBO a inicial, uma vez que 

estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil e DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Por perseguir a parte 

autora tutela especifica consistente em obrigação de fazer, os efeitos da 

pretendida antecipação são regidos pelo disposto no artigo 300 do NCPC, 

que deverá ser concedida toda vez que, cumulativamente, ocorrer: (a) 

relevância do fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris); 

(b) justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). 

Assim, em que pesem as argumentações constantes na exordial, nota-se 

que a pretensão da parte autora está desamparada dos pressupostos 

autorizadores da concessão da tutela antecipada neste estágio 

processual. Afinal, o conjunto probatório até então produzido não é 

suficiente para o deferimento da tutela almejada, mormente quanto ao 

preenchimento dos requisitos exigidos para o estabelecimento do 

benefício pretendido. O raciocínio ora desenvolvido provém da atual 

corrente jurisprudencial que, sobre o assunto, tem trazido o seguinte 

posicionamento: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA. REQUISITOS CONFIGURADOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DE AMPARO ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO.1. "A Constituição não exige que a decisão seja 

extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou o tribunal dê 

as razões do seu convencimento" (STF, AgReg no AI 162.089-8/DF). 

Preliminar rejeitada.Constituição AI 162.089-2. A antecipação de tutela 

somente poderá ser concedida quando, existindo prova inequívoca, se 

convença o Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso 

do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e 

II, do CPC).273IIICPC3. Não configurados os pressupostos legais que 

autorizam a antecipação de tutela, devido à falta de perícia médica oficial, 

bem como de estudo social, merece reparo a r. decisão que deferiu o 

pedido.4. Agravo a que se dá provimento.(TRF1 31881 MG 

0031881-49.2008.4.01.0000, Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

ÂNGELA MARIA CATÃO ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2010, 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.204 de 04/05/2010)”. 

(Negritos Acrescidos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. 

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS 

NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA.I - Não restaram evidenciados 

elementos suficientes a demonstrar a verossimilhança das alegações.II - 

Os documentos juntados indicam que o autor, nascido em 02/10/1953, é 

portador de diabete mellitus, hipertensão arterial e coronariopatia.III - O 

agravo não foi instruído com documentos que demonstrem a situação de 

miserabilidade, requisito essencial à concessão do amparo.IV- Cabe à 

parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo as provas que 

entender pertinentes perante o Magistrado a quo, que poderá ainda 

determinar a realização de perícia médica e de estudo social, fornecendo 

subsídios à formação de sua convicção.V - O pedido de antecipação da 

tutela de mérito poderá ser reapreciado em qualquer fase do processo.VI - 

A g r a v o  i m p r o v i d o .  ( T R F 3  1 2 5 4 4  S P 

001254478.2012.4.03.0000,Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

MARIANINA GALANTE, Data de Julgamento: 27/08/2012, OITAVA 

TURMA)”. (Negritos Acrescidos) Em suma, a parte autora não forneceu 

elementos suficientes para convencer esta Magistrada quanto às 

alegações esposadas na inicial, visto que, a despeito de restar, ao menos 

numa cognição sumária cabível ao presente momento processual, 

configurada sua incapacidade para o trabalho pelos atestados médicos 

acostados, não ocorrera o mesmo com a sua qualidade de segurada, 

tendo em vista que se trata de labor rural, necessitando de maior dilação 

probatória. Assim, restam algumas provas imprescindíveis para o 

restabelecimento do beneficio pretendido. Diante do exposto, INDEFIRO a 

tutela antecipada e, caso os autos apontem um cenário diferente, 

certamente o pleito será revisto. NOMEIO perito Dr. Luiz Carlos Pieroni, 

portador do CRM nº 5330, que servirá independentemente de 

compromisso, razão por que FIXO os honorários em R$ 600,00 

(seiscentos reais). Observando que a perícia deverá ser agendada pela 

Secretaria de Vara. Após, INTIME-SE a parte acerca da perícia agendada, 

quando poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quesitos e assistente 

técnico (cuja intimação pessoal é dispensável), se ainda não indicados. 
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CITE-SE a Autarquia demandada para, no prazo legal, responder aos 

termos da inicial, e, INTIME-SE para apresentar os quesitos para a perícia 

médica. Apresentada contestação, INTIME-SE a autora para, querendo, 

impugná-la no prazo legal. ENCAMINHEM-SE os quesitos. Apresentado o 

resultado da perícia, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestarem nos autos. Após a realização da perícia, nada 

requerido pelas partes, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro 

da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme o “ANEXO I” da Resolução n° 541/2007 do CJF. 

OFICIE-SE à APS de Mirassol D’Oeste-MT para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da 

parte autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar 

os dados incrustados nos autos. POSTERGO a designação da solenidade 

para após a formação do contraditório. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol 

D’Oeste/MT, 24 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001641-63.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EULINO FRANCISCO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de “Ação de Aposentadoria por Invalidez com Pedido de 

Tutela Antecipada” proposta por Eulino Francisco de Oliveira contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. A inicial veio instruída com os documentos de id nº 

16097033/16097324. Os autos vieram conclusos. De pronto, em que pese 

a nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, 

deixo de designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no 

presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em razão de discutir o 

reconhecimento de direito indisponível, passando a analisar os requisitos 

para recebimento da exordial. Pois bem. RECEBO a inicial, uma vez que 

estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil e DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Por perseguir a parte 

autora tutela especifica consistente em obrigação de fazer, os efeitos da 

pretendida antecipação são regidos pelo disposto no artigo 300 do NCPC, 

que deverá ser concedida toda vez que, cumulativamente, ocorrer: (a) 

relevância do fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris); 

(b) justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). 

Assim, em que pesem as argumentações constantes na exordial, nota-se 

que a pretensão da parte autora está desamparada dos pressupostos 

autorizadores da concessão da tutela antecipada neste estágio 

processual. Afinal, o conjunto probatório até então produzido não é 

suficiente para o deferimento da tutela almejada, mormente quanto ao 

preenchimento dos requisitos exigidos para o estabelecimento do 

benefício pretendido. O raciocínio ora desenvolvido provém da atual 

corrente jurisprudencial que, sobre o assunto, tem trazido o seguinte 

posicionamento: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA. REQUISITOS CONFIGURADOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DE AMPARO ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO.1. "A Constituição não exige que a decisão seja 

extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou o tribunal dê 

as razões do seu convencimento" (STF, AgReg no AI 162.089-8/DF). 

Preliminar rejeitada.Constituição AI 162.089-2. A antecipação de tutela 

somente poderá ser concedida quando, existindo prova inequívoca, se 

convença o Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso 

do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e 

II, do CPC).273IIICPC3. Não configurados os pressupostos legais que 

autorizam a antecipação de tutela, devido à falta de perícia médica oficial, 

bem como de estudo social, merece reparo a r. decisão que deferiu o 

pedido.4. Agravo a que se dá provimento.(TRF1 31881 MG 

0031881-49.2008.4.01.0000, Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

ÂNGELA MARIA CATÃO ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2010, 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.204 de 04/05/2010)”. 

(Negritos Acrescidos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. 

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS 

NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA.I - Não restaram evidenciados 

elementos suficientes a demonstrar a verossimilhança das alegações.II - 

Os documentos juntados indicam que o autor, nascido em 02/10/1953, é 

portador de diabete mellitus, hipertensão arterial e coronariopatia.III - O 

agravo não foi instruído com documentos que demonstrem a situação de 

miserabilidade, requisito essencial à concessão do amparo.IV- Cabe à 

parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo as provas que 

entender pertinentes perante o Magistrado a quo, que poderá ainda 

determinar a realização de perícia médica e de estudo social, fornecendo 

subsídios à formação de sua convicção.V - O pedido de antecipação da 

tutela de mérito poderá ser reapreciado em qualquer fase do processo.VI - 

A g r a v o  i m p r o v i d o .  ( T R F 3  1 2 5 4 4  S P 

001254478.2012.4.03.0000,Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

MARIANINA GALANTE, Data de Julgamento: 27/08/2012, OITAVA 

TURMA)”. (Negritos Acrescidos) Em suma, a parte autora não forneceu 

elementos suficientes para convencer esta Magistrada quanto às 

alegações esposadas na inicial, visto que, a despeito de alegar ter 

qualidade de segurado por ter recebido benefício até meados de 2018, 

não comprovara, ainda que sumariamente, a alegada incapacidade, tendo 

em vista que os atestados médicos trazidos encontram-se desatualizados 

ou já expirados. Assim, restam algumas provas imprescindíveis para o 

restabelecimento do beneficio pretendido. Diante do exposto, INDEFIRO a 

tutela antecipada e, caso os autos apontem um cenário diferente, 

certamente o pleito será revisto. NOMEIO perito Dr. Luiz Carlos Pieroni, 

portador do CRM nº 5330, que servirá independentemente de 

compromisso, razão por que FIXO os honorários em R$ 600,00 

(seiscentos reais). Observando que a perícia deverá ser agendada pela 

Secretaria de Vara. Após, INTIME-SE a parte acerca da perícia agendada, 

quando poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quesitos e assistente 

técnico (cuja intimação pessoal é dispensável), se ainda não indicados. 

CITE-SE a Autarquia demandada para, no prazo legal, responder aos 

termos da inicial, e, INTIME-SE para apresentar os quesitos para a perícia 

médica. Apresentada contestação, INTIME-SE a autora para, querendo, 

impugná-la no prazo legal. ENCAMINHEM-SE os quesitos. Apresentado o 

resultado da perícia, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestarem nos autos. Após a realização da perícia, nada 

requerido pelas partes, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro 

da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme o “ANEXO I” da Resolução n° 541/2007 do CJF. 

OFICIE-SE à APS de Mirassol D’Oeste-MT para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da 

parte autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar 

os dados incrustados nos autos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol 

D’Oeste/MT, 24 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000365-94.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. M. D. (RÉU)

R. G. D. J. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA NAPOLIS COSTA OAB - MT0015569A (ADVOGADO(A))

VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO OAB - MT0014862A (ADVOGADO(A))

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000365-94.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: 

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE, ROGERIO GONCALVES DE JESUS 

Autos nº 1000365-94.2018.8.11.0011 Vistos. Considerando a natureza da 

presente demanda e norteada pelo princípio da celeridade processual, 

DEFIRO o pleito de ID 16137817, para redesignar, antecipando, a audiência 

de instrução e julgamento para o dia 30/10/2018 às 14h00min, ficando 

desde já os patronos responsáveis por trazer suas testemunhas 

independentemente de intimação. CIÊNCIA ao MPE. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 24 de outubro de 2018. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001644-18.2018.8.11.0011
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDILAINE DOS SANTOS BORGUILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

JEANA VALERIA MENDES ALVES OAB - MT0020246A (ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS CÁCERES (REQUERIDO)

 

Vistos. Cuida-se de “Ação de Auxílio-Doença com Pedido de Tutela 

Antecipada” proposta por Maria Edilaine dos Santos Borguilha contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. A inicial veio instruída com os documentos de id nº 

16101011/16101032. Os autos vieram conclusos. De pronto, em que pese 

a nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, 

deixo de designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no 

presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em razão de discutir o 

reconhecimento de direito indisponível, passando a analisar os requisitos 

para recebimento da exordial. Pois bem. RECEBO a inicial, uma vez que 

estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil e DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Por perseguir a parte 

autora tutela especifica consistente em obrigação de fazer, os efeitos da 

pretendida antecipação são regidos pelo disposto no artigo 300 do NCPC, 

que deverá ser concedida toda vez que, cumulativamente, ocorrer: (a) 

relevância do fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris); 

(b) justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). 

Assim, nota-se que a pretensão da parte autora está amparada dos 

pressupostos autorizadores da concessão da tutela antecipada. Explico. 

No caso judicializado, os documentos aportados aos autos pela parte 

autora, sob uma ótica de cognição sumária, apresentam a necessária 

certeza de que, caso a demanda fosse julgada neste instante, a parte 

autora sagrar-se-ia vitoriosa. Afinal, volvendo os olhos aos atestados e 

pareceres médicos de id nº 16101028, verifica-se a necessidade de a 

parte autora se afastar das atividades laborais por tempo indeterminado, 

ante a doença a que está acometida. Já no que se refere à qualidade de 

segurada, tal também resta, ainda que sumariamente demonstrada, diante 

do documentos vertidos em id nº 16101023. Dessa forma, sob a ótica de 

um juízo de cognição sumária, a parte autora merece a restabelecimento 

do auxílio-doença pleiteado, nos termos do art. 59 e seguintes da Lei n. 

8.213/91. Portanto, os vários argumentos já expostos nesta peça 

processual são mais que suficientes no sentido de demonstrar a 

relevância do fundamento da demanda, sendo palpável, igualmente, o 

receio de ineficácia do provimento final, caso postergado o 

restabelecimento do benefício de auxílio-doença somente para aquele 

momento, já que se trata de verba de natureza alimentar e, por isso, 

apresenta ínsita a urgência reclamada pela tutela antecipada. Com efeito, 

tem-se como cumprido o arquétipo do artigo 461, § 3º, do CPC, reunido, a 

um só tempo, a relevância do fundamento em que se baseia o pedido e o 

fundado receio de ineficácia do provimento final. Ante o exposto, 

presentes, em primeiro exame, os requisitos do artigo 497 do CPC, 

CONCEDO a TUTELA ANTECIPADA pleiteada, pelo que DETERMINO ao 

INSS que reestabeleça o beneficio de auxílio-doença à parte autora, até 

ulterior decisão desse juízo. EXPEÇA-SE ofício ao Gerente Executivo do 

Instituto Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, para que 

implante/reestabeleça o benefício previdenciário contido nos autos no 

prazo de trinta dias, devendo ser encaminhado, para tanto, juntamente 

com os documentos pessoais da parte autora, se já não o tiver sido feito, 

sob pena de incidência de multa diária, oportunamente aplicada. NOMEIO 

perito Dr. Luiz Carlos Pieroni, portador do CRM nº 5330, que servirá 

independentemente de compromisso, razão por que FIXO os honorários 

em R$ 600,00 (seiscentos reais). Observando que a perícia deverá ser 

agendada pela Secretaria de Vara. Após, INTIME-SE a parte acerca da 

perícia agendada, quando poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar 

quesitos e assistente técnico (cuja intimação pessoal é dispensável), se 

ainda não indicados. CITE-SE a Autarquia demandada para, no prazo legal, 

responder aos termos da inicial, e, INTIME-SE para apresentar os quesitos 

para a perícia médica. Apresentada contestação, INTIME-SE a autora para, 

querendo, impugná-la no prazo legal. ENCAMINHEM-SE os quesitos. 

Apresentado o resultado da perícia, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestarem nos autos. Após a realização da perícia, 

nada requerido pelas partes, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do 

Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme o “ANEXO I” da Resolução n° 541/2007 do CJF. 

OFICIE-SE à APS de Mirassol D’Oeste-MT para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da 

parte autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar 

os dados incrustados nos autos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol 

D’Oeste/MT, 24 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000582-40.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ELISSON MENDES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000582-40.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: JOSE ELISSON MENDES DA SILVA 

Autos nº 1000582-40.2018.8.11.0011 Vistos. Cuida-se de “Ação de 

Busca e Apreensão” proposta por AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A, em face de JOSE ELISSON MENDES DA SILVA, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Em ID 16039100 a parte 

autora pugnou pela desistência da presente lide ao argumento de que 

houve o adimplemento do débito perseguido. Após, vieram os autos 

conclusos. EIS A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. A lide 

posta em discussão não exige maiores delongas, ante o pleito de 

desistência da ação formulado pelas partes, antes mesmo de ser 

procedida a citação do demandado. Nesse diapasão, HOMOLOGO o 

pedido de desistência e em consequência JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do NCPC. 

CONDENO o requerido ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2º 

do art. 85 do CPC, eis que deu causa ao ajuizamento da presente 

demanda ante o inadimplemento voluntário. Com o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. P.R.I.C. Mirassol 

D’Oeste/MT, 23 de outubro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000582-40.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ELISSON MENDES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimação do Procurador da parte autora para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), de 

acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do TJMT (emissão de 

Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do mandado de 

intimação, devendo juntar aos autos o comprovante do pagamento para 

posterior cumprimento.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 252393 Nr: 4269-76.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hortência Paulina Ferreira Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei Costa Takaki - 
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OAB:12.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o procurador da parte autora sobre a r. decisão de fls.92, bem 

como,disponivel no site do TJ/MT. Encontra -se com vistas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 250927 Nr: 3497-16.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza Dias Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei Costa Takaki - 

OAB:12.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o procurador da parte autora sobre a r. decisão de fls.106, bem 

como,disponivel no site do TJ/MT. Encontra -se com vistas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 231731 Nr: 2806-70.2015.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Camargo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Rafaela Caravieri dos 

Santos Pardin - OAB:MT0021370O, Luiz Pereira Pardin - 

OAB:4776-B, MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN - OAB:19542/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR os procuradores das partes autora sobre a r. decisão de fls. 

156/v, bem como, encontram -se com vistas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 238603 Nr: 2076-25.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcilene Aparecida Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricci Garcia - OAB:15078, 

Wagner Peruchi de Matos - OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR os procuradores das partes autora sobre a r. decisão de fls.125, 

bem como,disponivel no site do TJ/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 241966 Nr: 3880-28.2016.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marques e Caetano Ltda, Domingos Aparecido Marques, 

Vera Lucia Caetano Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zoetes Industria de Produtos Veterinários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lucia da Silva Brito - 

OAB:SP / 286.438, Edineia Santos Dias - OAB:SP / 197.358

 (...)Desta feita, CONHEÇO dos embargos declaratórios, tendo em vista 

que foram intentados no prazo legal e, no entanto, NEGO-LHES 

PROVIMENTO, já que não houve comprovação de quaisquer das suas 

hipóteses de cabimento, conforme o art. 1.022 do Novo Código de 

Processo Civil.Ademais, analisando detidamente os presentes embargos, 

verifica-se que se tratam de embargos meramente procrastinatórios, 

sendo devida a aplicação de multa em desfavor da parte embargante, nos 

termos do art. 538, parágrafo único do CPC. Nesse sentido:“EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. MULTA PELA INTERPOSIÇÃO DE 

EMBARGOS PROTELATÓRIOS. Não existindo omissão a ser sanada na 

decisão embargada, em que se analisaram todas as matérias arguidas por 

inteiro e de forma fundamentada, são absolutamente descabidos e 

meramente procrastinatórios os embargos de declaração com vistas a 

apenas polemizar com o julgador naquilo que por ele já foi apreciado e 

decidido de forma clara, coerente e completa. Flagrante, pois, a natureza 

manifestamente protelatória dos embargos interpostos pela reclamada, 

deve ser-lhe aplicada a multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos 

dispostos no artigo 538, parágrafo único, do CPC, a ser oportunamente 

acrescida ao montante da condenação. Embargos de declaração 

desprovidos, aplicando-se a multa de 1% sobre o valor da causa. (TST - 

ED-E-RR: 343009120065090651 , Relator: José Roberto Freire Pimenta, 

Data de Julgamento: 26/02/2015, Subseção I Especializada em Dissídios 

Individuais, Data de Publicação: DEJT 06/03/2015)”Assim, CONDENO a 

embargante ao pagamento de multa nos termos do art. 538 do CPC, que 

FIXO em 1% sob o valor da causa.CUMPRAM-SE as determinações 

remanescentes da sentença supracitada. Mirassol D’Oeste/MT, 25 de 

outubro de 2018.Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 253518 Nr: 5002-42.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivone Barbosa Garcia Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alvaro Campos das 

Neves Ribeiro - OAB:15.445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 5002-42.2017.811.0011 – Código: 253518

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

PARTE RÉ: Ivone Barbosa Garcia Silva

CITANDO(A, S): Requerido(a): Ivone Barbosa Garcia Silva, Cpf: 

76658597120, Rg: 0089154-1 SSP MT Filiação: Ernesto de Freitas Barbosa 

e de Flausina Garcia Barbosa, data de nascimento: 13/09/1938, 

brasileiro(a), natural de Riolândia-SP, viuvo(a), aposentada, Endereço: Rua 

José Polachini Sobrinho, Nº 755 - Bl B - Apto 71, Bairro: Jardim Urbano, 

Cidade: São José do Rio Preto-SP

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 18/10/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 69.955,81

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte devedora, acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, querendo, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: Trata-se de ação Ordinária de Cobrança proposta 

pelo Banco Bradesco s/a em desfavor de Ivone Barbosa Garcia Silva, pois 

a requerida já descrita em 18/01/2016 adquiriu junto ao banco um limite de 

crédito em conta corrente no valor R$ 70.000,00 reais, parcelado em 48 

vezes mensais, acrescidos de juros e remuneratórios fixados no patamar 

de 4,15% ao mês. Contudo a requerida não está efetivando sua obrigação 

ao respectivo credor, portanto o autor deseja proceder com a realização 

total da obrigação.

 DESPACHO: Vistos em Correição. Conforme depreende-se dos autos, 

verifica-se o endereço descrito no extrado da consulta junto ao Sistema 

INFOJUD é o mesmo da diligencia infrutífera à fl. 58, de modo que DEFIRO 

pedido de fl. 72, razão pela qual SE CITE o executado por edital, nos 

termos do art. 256 do CPC. Caso transcorrido o prazo in albis, NOMEIO 

desde já como curador especial o SRº Bruno Ricci Garcia, OAB 15078/O 

para nos termos do artigo 72º, II, do CPC, para defender os interesses do 

requerido, para quem deverá ser ABERTA VISTA dos autos para 

apresentação de defesa, no prazo legal. Após, INTIME-SE o requerente 

para se manifestar, no prazo de 15 (dez) dias. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 05 de outubro de 2018. Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Eu, Mariana Brenda R. N. de Oliveira, estagiaria de Direito, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 25 de outubro de 2018.
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Cleusa Roberto do Carmo

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 257135 Nr: 541-90.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Sebastião Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora da r. decisão de fls. 131 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT, bem como para comparecer na 

audiência de Instrução designada para o dia 27/11/2018, às 14h30 min, 

fazendo-se acompanhar da parte autora e testemunhas, conforme 

determinado pela portaria nº 053/2016.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 253232 Nr: 4856-98.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Pinto Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider do Consorcio do Seguro 

Dpvat S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson dos Reis Silva - 

OAB:19.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A

 INTIMAR o procurador da parte autora acerca do Laudo Pericial 

Complementar de fls. 149/151 encontram se com vistas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 258239 Nr: 1031-15.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fábio Alessandro do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Antonio Rosa - 

OAB:4.153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o procurador da parte autora para que se manifeste acerca do 

Laudo Pericial de fls. 105/106.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 347 Nr: 109-43.1996.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PELEONE DIESEL VEÍCULOS E MOTORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIR NUNES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO EDUARDO TAFARI - 

OAB:58663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Advogado sem Nome 

(Aguardando Regularização) - OAB:4.137-B/MT

 Vistos.

Em análise detida ao feito, verifico que há um lapso temporal extenso 

desde o seu arquivamento, o que pressupõe a incidência da prescrição 

intercorrente do débito exequendo. Sobre tal instituto, assim preceitua o 

art. 921, §4º do CPC/15, in verbis:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 

1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do 

exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.”

Assim, para que seja possível a decretação do mesmo faz-se necessário 

que os autos tenham sido arquivados ou suspensos por inexistência de 

bens penhoráveis (art. 921, III), bem como que desde a data da decisão 

que determinou o arquivamento/suspensão tenha decorrido o prazo 

previsto no §1º acrescido do prazo previsto para prescrição da pretensão 

nos termos do art. 206 do Código Civil.

No mesmo passo, o art. 487, parágrafo único, do CPC/15 dispõe que:

“Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: Parágrafo único. 

Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição e a decadência 

não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade 

de manifestar-se.”

Diante das previsões encimadas, INTIMEM-SE as partes para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestem acerca da ocorrência da 

prescrição do débito executado.

 Com o transcurso do prazo, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste-MT, 25 de outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 27525 Nr: 1365-35.2007.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Barbosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Eufrazio Conceição da Silva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:46.304 -MG, Karina Cordeiro Pissolato - OAB:25.376/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a inventariante para juntar aos autos certidões negativas em 

nome da de cujus, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, VISTA à Fazenda Pública Estadual para manifestação, no prazo de 

15 (quinze) dias.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 24 de outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 219861 Nr: 3559-61.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Unimed Vale do Jauru - Cooperativa de Trabalho Médico

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI Móvel S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvoney Batista Anzolin - 

OAB:8122

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente para manifestar acerca do petitório de fls. 

191/192-v e requerer o que é de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 24 de outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 227879 Nr: 681-32.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVSA, Dayane Cristina Schuch

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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 DEFIRO o pedido de fl. 116, de modo que SUSPENDO o presente feito pelo 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Após o transcurso do prazo desta suspensão, VISTA à exequente para 

pugnar o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 24 de outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 233764 Nr: 4070-25.2015.811.0011

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edmilton Antonio da Silva, Magali Claro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aplik Imobiliária Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regina Célia Sabioni Lourimier 

- OAB:9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Desta feita, INTIME-SE os autores, via seu patrono, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, juntar aos autos a última declaração de imposto de renda 

dos requerentes, a qual se trata de documentação hábil e atual que 

possibilita a comprovação da alegada impossibilidade de suportar as 

custas/despesas processuais em prejuízo do sustento próprio e de sua 

família, ou outros documentos que comprovem a hipossuficiência alegada, 

nos termos do §2º do art. 99 do NCPC.Após, decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, façam-me os autos CONCLUSOS.CUMPRA-SE.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste/MT, 24 de outubro de 2018.Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 249423 Nr: 2797-40.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. D. da Silva Transportes - ME, Nilson 

Donizete da Silva, Sirlei Rodrigues Cassiotti da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Fabianny Calmon Rafael - OAB:21.897, 

Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Debora Alessandra Ferreira 

- OAB:18.996

 Vistos.

Considerando que a parte executada vem efetuando depósitos judiciais de 

valores às fls. 96/97, 119/120, 122/123, 138/149, 151, 153/155, 163/165, 

167/169 e 193/195, INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pugne o que entender de direito, sob pena de quitação 

integral.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’ Oeste/MT, 24 de outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 230127 Nr: 1893-88.2015.811.0011

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Germano dos Santos, Vera Lucia Pasquini dos 

Santos, Erivaldo Candido de Andrade, Rogério Miatelo, Edilberto Silva 

Meneses, Maria Claudia Alves Nascimento Andrade, Sebastião Torres 

Simão, Francisco Assis de Almeida, Manoel Conceição dos Santos, 

Cacilda de Souza Simão, Maria de Lourdes da Silva, Luciano Alves 

Nascimento, Domingas Nobre de Almeida, Creuza Correa Nunes dos 

Santos, João Batista de Jesus, Waldemar Siqueira, José Carlos Neves, 

Francisco Macario da Silva, Nilza Paulina da Silva Jesus, Nair de Moraes 

Siqueira, Lucia Maria de Lacerda Neves, Anatalia Candida de Jesus Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Carlos Augusto Miranda Nichols, 

Carlos Augusto Massan Nichols

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Tomaz da Silva Junior - 

OAB:23.151, Sélio Soares de Queiróz - OAB:8470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o teor da manifestação da União às fls. 283/285, INTIME-SE 

a parte autora para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, AO Ministério Público para emissão de parecer, em igual prazo.

Somente então, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 24 de outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 264493 Nr: 9046-32.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Mendes Leal Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Geral do Estado de 

Mato Grosso -MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a autora para aportar aos autos planilha atualizada do débito, 

bem como para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 24 de outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 179819 Nr: 952-12.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Pateis Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de apreciar o pedido da exequente vertido às fls. 89, denota-se que 

fora interposto Agravo de Instrumento, razão pela qual DETERMINO seja 

diligenciado acerca do efeito atribuído ao recurso em sede recursal.

Se certificado que o recurso já fora julgado, ou, que não fora dado efeito 

ativo, volvam-me CONCLUSOS para prosseguimento da execução e 

análise do pedido da exequente.

Caso contrário, AGUARDE-SE o julgamento em cartório.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D´Oeste/MT, 24 de outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 176089 Nr: 301-77.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Márcia Marin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Santander S/A - Financiamento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adermo Mussi - OAB:2.935-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DE ROSSO 
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AFONSO - OAB:195972, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A

 Vistos.

Em que pesem os autos terem vindo conclusos para análise do pleito de 

fls. 415/416 e irresignação de fls. 422/425, observo que até o presente 

momento a secretaria de vara não deu cumprimento a decisão de fl. 406, 

para o fim de remeter os autos ao contador judicial para elaboração de 

cálculo do montante devido.

Desta feita, considerando que o embate travado até o momento ainda gira 

em torno dos cálculos, DETERMINO o cumprimento da decisão de fls. 406, 

a fim de que o contador judicial apresente memória de cálculo com base 

nas decisões proferidas por este juízo.

Sobrevindo o cálculo, INTIMEM-SE as partes para manifestarem, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 24 de outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 236213 Nr: 844-75.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Robson dos Reis Silva, JAKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Vale do Jauru - Cooperativa de 

Trabalho Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson dos Reis Silva - 

OAB:19.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvoney Batista Anzolin - 

OAB:8122/MT

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 23 de outubro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 250737 Nr: 3392-39.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcio Júnior de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro - 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Ricci da Silva - 

OAB:21.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A

 (...)Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro 

no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

reclamação, para condenar a reclamada a pagar título de indenização à 

quantia de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco 

centavos) equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei nº 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei nº 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional, com 

incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e 

correção monetária a partir do sinistro.Custas na forma da lei. CONDENO, 

ainda, a requerida, no pagamento dos honorários advocatícios de FIXO em 

20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação ora arbitrada, nos 

termos do § 2º do artigo 85 do NCPC. Após o trânsito em julgado, 

devidamente CERTIFICADO e decorrido o prazo, AO ARQUIVO com as 

baixas e anotações de estilo.P.R.I.C.ÀS PROVIDENCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 15 de outubro de 2018.Henriqueta Fernanda C.A.F.LimaJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 202104 Nr: 379-37.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PnLCdCL, FAMDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pereira - 

OAB:12070

 (...)POSTO ISSO, DEFIRO o pedido em questão, motivo pelo qual 

DETERMINO as seguintes providências:I-) PROCEDA-SE à consulta via 

sistema INFOJUD, requisitando às Declarações de Imposto de Renda dos 

executados nos últimos três anos.II-) Aportando aos autos as informações 

ora deferidas, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.III-) Permaneçam os autos em gabinete para 

efetivação da consulta.Após, CONCLUSOS.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 25 de outubro de 

2018.Henriqueta Fernanda C. A. F. LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 245502 Nr: 816-73.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRdS&CL, VRdS, LMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.DEFIRO o pedido de fl. 75/75-v, razão porque que SE PROMOVA 

consulta junto ao RENAJUD observando CPF/CNPJ n° 09.661.735/0001-30, 

629.339.221-34 e 698.037.571-72. Se frutífera a localização de veículos 

em nome da executada, PROMOVA-SE a penhora, depósito e avaliação do 

veículo, conforme pugnado e disposto nos arts.835, IV, art.839 do 

CPC.Com a efetivação da penhora e avaliação do bem, INTIME-SE a parte 

executada acerca da penhora, nos termos do art. 841 do CPC, bem como 

para fins do art. 847 do mesmo códex.Se vier aos autos a impugnação, 

CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e façam-me os autos 

CONCLUSOS imediatamente, sob pena de responsabilização.Não 

apresentada à manifestação do executado, voltem-me os autos conclusos 

para efetivação da restrição via RENAJUD.Permaneçam os autos em 

gabinete para efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, §2º, do 

Provimento4/07 – CGJ.Se não lograr êxito em encontrar bens, passo a 

analisar, desde já, o pedido de quebra de sigilo.Em razão da não 

localização de bens passíveis de penhora, a exequente requer que seja 

oficiado à Receita Federal do Brasil para que o órgão forneça informações 

acerca de bens passíveis de penhora em nome do executado.(...)POSTO 

ISSO, DEFIRO o pedido em questão, motivo pelo qual DETERMINO as 

seguintes providências:I-) PROCEDA-SE à consulta via sistema INFOJUD, 

requisitando às Declarações de Imposto de Renda dos executados nos 

últimos três anos.II-) Aportando aos autos as informações ora deferidas, 

INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.III-) Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da 

consulta.Após, CONCLUSOS.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 25 de outubro de 2018.Henriqueta 

Fernanda C. A. F. LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 255531 Nr: 5813-02.2017.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJdCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 40, motivo pelo qual DETERMINO as seguintes 
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providências:

I-) Se proceda com a consulta no sistema BACENJUD e INFOJUD 

requisitando o endereço atualizado do requerido, inscrito no CPF/CNPJ nº 

021.182.591-31.

II-) Aportando aos autos as informações ora deferidas, INTIME-SE a 

exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

III-) Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da consulta.

Por fim, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS

Mirassol D’Oeste-MT, 25 de outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 32731 Nr: 3137-96.2008.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MTS, MFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE RODRIGUES GOMES 

COELHO - OAB:24.919, Dione Karoline Gonçalves Holanda - 

OAB:20.694, Najla Milena Castro da Silva - OAB:13.630, TAMIRES 

RODRIGUES PERIN - OAB:25293/O, Valéria Aparecida Soldá de Lima - 

OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que fora promovido pelos herdeiros necessários da autora 

falecida, nos termos do artigo 687, do CPC, declaro-o habilitado no 

presente feito, em sucessão a falecida, razão pela qual DETERMINO seja 

retificado o polo passivo da demanda.

Ademais, INTIME-SE a requerente para pugnar o que de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 30 de novembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 232124 Nr: 3090-78.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Sônia Dias de Oliveira Geronimo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso - Secretaria de Saúde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA VICENTE LUCA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 3090-78.2015.811.0011 – Código: 232124

ESPÉCIE: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA 

CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

PARTE REQUERENTE: Sônia Dias de Oliveira Gerônimo

PARTE REQUERIDA: Estado de Mato Grosso - Secretaria de Saúde

INTIMANDO(A, S): Exequente: Sônia Dias de Oliveira Gerônimo, Cpf: 

65093755168, Rg: 0975141-6 SSP MT Filiação: Geraldo Albino de Oliveira 

e Valdevina Dias de Oliveira, data de nascimento: 06/06/1964, 

brasileiro(a), natural de São luis montes belos-GO, casado(a), do lar, 

Endereço: Rua Presidente Eurico Dutra, S/nº, Bairro: Alto da Boa Vista, 

Cidade: Mirassol D'oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 20/08/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 61.345,72

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: Vistos. Cuida-se de “Ação de Execução Provisória de Título 

Judicial” proposta por Sônia Dias de Oliveira Gerônimo, em desfavor de 

Estado de Mato Grosso, ambos devidamente qualificados. Entre um ato e 

outro, fora determinada intimação da exequente para manifestar, sendo 

silêncio interpretado como quitação, conforme fls. 115. Parte autora 

requereu o prosseguimento às fls. 116/120, ao passo que a executada 

manifestou-se às fls. 121. Os autos vieram conclusos. É o que tinha a 

relatar. Fundamento e Decido. De pronto, ao compulsar detidamente os 

autos, verifiquei que a ação principal que dera causa a presente 

execução provisória já fora devidamente sentenciada, sendo inclusive 

certificado o trânsito em julgado. Ademais, fora possível extrair daqueles 

autos que a autora já recebera valor necessário à realização da cirurgia e 

tratamento objeto da ação, mediante bloqueio de verbas nas contas do 

executado, sendo a liminar confirmada em sede de sentença. Dessa feita, 

denota-se que a presente execução não detém mais razão para 

prosseguir, uma vez que seu intento já se exauriu com o arquivamento do 

feito principal. nAssim, a pretensão resistida tivera seu objeto satisfeito 

nos autos principais (Código: 201750), razão pela qual, observo que a 

perda do objeto da presente lide. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, NCPC. 

CONDENO o autor em custas e despesas processuais. Após o trânsito em 

julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. P.R.I.C. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 08 de novembro de 2017. 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Eu, Mariana Brenda R .N. de Oliveira, estagiaria de Direito, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 26 de outubro de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 253291 Nr: 4887-21.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Gaeta da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro - 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Ricci da Silva - 

OAB:21.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A

 INTIMAR o procurador da parte autora de que o Laudo Pericial encontra 

-se com vistas. Bem como se manifestar acerca do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 205360 Nr: 1069-66.2014.811.0011

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMS, TAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCdJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Fanaia Castrilon - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em atendimento ao petitório de fls. 62, INTIME-SE a requerente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, ratifique acerca do acordo informado nos 

autos principais (cód.202842), sob pena de anuência.

Com o transcurso do prazo, certifique-se.

Ciência ao MPE.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D´Oeste/MT, 24 de outubro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 202842 Nr: 560-38.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCdJA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 Vistos.

Em atendimento ao petitório de fls. 176, INTIME-SE a requerente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, ratifique acerca do acordo informado às fls. 

173, sob pena de anuência.

Na oportunidade, INTIME-SE também o douto causídico Gilson Carlos 

Ferreira para que diligencie o necessário quanto ao suprimento da 

ausência de assinatura na petição informativa da transação (fls.173).

Com o transcurso do prazo, certifique-se.

Ciência ao MPE.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D´Oeste/MT, 24 de outubro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 231822 Nr: 2863-88.2015.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mi Vesti Modas Comércio Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:20.853-A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e honorários 

advocatícios, sendo que em relação a esses FIXO em 10% sobre o valor 

da causa.O mandado de citação penhora, avaliação e depósito deverá ser 

expedido em três vias, a primeira com o propósito de promover a citação 

da parte executada, a segunda com o objetivo de promover a penhora, 

avaliação e depósito, caso o débito não seja quitado no prazo legal (três 

dias), e a terceira para servir de contrafé.Citada a parte executada, o Sr. 

Oficial de Justiça juntará aos autos o mandado e a respectiva certidão, a 

partir do que começará a correr o prazo dos embargos. Com efeito, no 

prazo para os embargos, reconhecendo o crédito do exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, 

inclusive custas e honorários de advogado, poderá o executado requerer 

seja admitido a pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. 

Não efetuado o pagamento no prazo legal (03 dias), munido da segunda 

via do mandado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de 

bens, a sua avaliação e o depósito, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, na mesma oportunidade, a parte executada.Se não 

localizar a parte executada para intimá-la da penhora, o Oficial certificará 

detalhadamente as diligências realizadas, caso em que o Juiz poderá 

dispensar a intimação ou determinará novas diligências.No caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será 

automaticamente reduzida pela metade, considerando tal importe para o 

pagamento em questão.Recaindo a penhora em bens imóveis, será 

intimado também o cônjuge do executado, se for o caso.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 246905 Nr: 1567-60.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Alves de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A

 Vistos.

RECEBO os embargos às fls. 163/167, eis que tempestivos.

Diante do natural caráter infringente dos embargos declaratórios, em 

observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do 

art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, 

se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D´Oeste/MT, 26 de outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 250521 Nr: 3290-17.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marciele Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios de Seguro 

DPVAT - S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Ricci da Silva - 

OAB:21.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio João da Silva Soito - 

OAB:114089/RJ, Henrique Alberto Faria Motta - OAB:113.815/RJ, 

PEDRO HENRIQUE BANDEIRA SOUSA - OAB:155.834/RJ

 (...)Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro 

no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE formulado por Marciele 

Rodrigues da Silva em face da ausência dos requisitos legais, JULGANDO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.CONDENO a parte 

autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

porém, SUSPENDO a exigibilidade pelo prazo legal, por ser beneficiária da 

Justiça Gratuita. Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO e 

decorrido o prazo, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de 

estilo.P.R.I.C.ÀS PROVIDENCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 26 de outubro de 

2018.Henriqueta Fernanda C.A.F.LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 258251 Nr: 1039-89.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evandro Tiso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Cuverlândia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA FRANCO SILVA - 

OAB:22314/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deyvison Barreto de Souza - 

OAB:23202, Rosiane Pereira dos Santos - OAB:21.789

 (...)Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na inicial, com 

fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de 

condenar o requerido, Município de Mirassol D’Oeste, ao pagamento do 

adicional de periculosidade ao requerente no montante 30% (trinta por 

cento) sobre o salário mínimo, com os reflexos cabíveis, a partir da 

vigência da Lei 12.740/2012, com juros de mora e correção monetária 

fixadas nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997. Submeto os autos 

ao reexame necessário, por força do art. 496, I, do Código de Processo 

Civil.Deixo de condenar o sucumbente ao pagamento das custas e demais 

despesas processuais, haja vista a isenção legal conferida ao requerido 

pela Lei Estadual nº 7.603/2001. CONDENO o requerido ao pagamento de 

honorários de sucumbência, cujo montante será equivalente ao percentual 

mínimo previsto sobre o valor da condenação a ser percebido pela parte 

autora, o qual apenas será possível apurar em sede de liquidação de 

sentença, momento em que se verificará em qual dos incisos do art. 85, 

§3º, do Código de Processo Civil será incidente.Após, o trânsito em 

julgado, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo.P. R. I. C.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Mirassol D´Oeste/MT, 26 de outubro de 2018Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 248286 Nr: 2239-68.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 
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por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Karoline Pereira da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Moraes Gonçalves - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Cesar Martins Cunha 

- OAB:12079

 (...)Ante todo o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a pretensão deduzida 

na inicial e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do Ministério 

Público, razão por que, nos termos do inc. V do art. 15, c/c o § 4º do art. 

37, ambos da CF/88, combinando, ainda, com art. 11, caput, da Lei n. 

8.429/92 (LIA), condeno a requerida:I-à perda da função pública, na 

acepção exposta acima;II-em proibição de contratar com o Poder Público 

ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 

indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja 

sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos.CUSTAS e DESPESAS 

PROCESSUAIS pela requerida.DEIXO de condenar a requerida em 

honorários advocatícios, por adotar uma melhor interpretação do art. 18 da 

Lei n. 7.347/85, conforme orientação do TJ/MT .Por derradeiro, DECLARO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 

do CPC.P.R.I.C.ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste/MT, 24 de outubro de 

2018.Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 190892 Nr: 2815-03.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cliger de Paula Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Broges 

Martins - OAB:13.994-A, MAURO SOMACAL - OAB:58.806, Renato 

Chagas Correa da Silva - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 571-v, de modo que DETERMINO a remessa dos 

autos ao arquivamento provisório pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos 

do art. 921, III, CPC.

Após o transcurso do prazo do arquivamento provisório, INTIME-SE a 

requerente para promover o regular prosseguimento do feito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

No mais, DETERMINO que as intimações sejam realizadas exclusivamente 

em nome da advogada, Cristiana Vasconcelos Borges Martins – OAB/MT 

13.994-A, sob pena de nulidade.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D´Oeste/MT, 23 de outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 125314 Nr: 808-09.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fatima Batista Tomaz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de execução de sentença movida por Fatima Batista Tomaz em 

face de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, devidamente 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte autora fora intimada acerca do levantamento 

de alvará, exarando seu ciente (fls. 175).

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVÍSSIMO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 do CPC, sendo certo que a referida extinção 

somente produzirá efeito quando for declarada por sentença.

 No caso dos autos, vê-se que houve o pagamento da dívida e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC.

Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a não resistência à 

pretensão.

Deixo de condenar a requerida em custas processuais, nos termos do art. 

8, §1º da Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

Mirassol D´Oeste/MT, 22 de outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 253233 Nr: 4857-83.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademilson Santos de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider do Consorcio do Seguro 

DPVT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson dos Reis Silva - 

OAB:19.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A

 (...)Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro 

no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE formulado por Ademilson 

Santos de Souza em face da ausência dos requisitos legais, JULGANDO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.CONDENO a parte 

autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

porém, SUSPENDO a exigibilidade pelo prazo legal, por ser beneficiária da 

Justiça Gratuita. Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO e 

decorrido o prazo, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de 

estilo.P.R.I.C.ÀS PROVIDENCIAS.Mirassol D’Oeste/MT, 22 de outubro de 

2018.Henriqueta Fernanda C.A.F.LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 257256 Nr: 587-79.2018.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Divino de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Siqueira Batista 

Macedo - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO” proposta por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, em face do SEBASTIÃO 

DIVINO DE OLIVEIRA , ambos devidamente qualificados nos autos.

 Entre um ato e outro o exequente informa que as partes transigiram 

extrajudicialmente, requerendo a extinção da presente execução (fl. 34).

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

De proêmio, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não exige 

maiores delongas. Considerando que o inventariante à fl.27 pugnou pelo 

arquivamento do pedido inicial e não há óbice legal a tanto, HOMOLOGO o 

pedido de desistência.

 Nesse diapasão, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do NCPC.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios à base de 10% do valor da causa.

P.R.I.C.

Com o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

DESCONSTITUO eventuais penhoras na presente demanda.

ÀS PROVIDÊNCIAS.
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Mirassol D’Oeste/MT, 22 de outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 229237 Nr: 1389-82.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josoel Antonio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso - Secretaria de Saúde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Miranda Gomes de 

Oliveira - Defensora Pública Substituta - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de “Cumprimento de Sentença” movida por Josoel Antônio da 

Silva em face do Estado de Mato Grosso – Secretaria de Saúde, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte autora fora intimada para dar prosseguimento 

na ação sob pena de extinção, ficando a mesma inerte até o presente 

momento (fl. 98).

No mesmo viés, a parte requerente não prestou contas dos valores 

transferidos.

Os autos vieram conclusos.

Eis o breve relatório. Fundamento e Decido.

Sem delongas, ante a ausência de movimentação processual, implica na 

extinção do processo, "ex vi" do art. 485, inciso III do CPC.

Diante disso, não resta outra alternativa senão JULGAR EXTINTO O 

PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, 

inciso III do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, em 10% do valor da causa.

N’outro viés, cientifique o douto Promotor de Justiça, com vistas dos autos 

para que tome as devidas providencias quanto à inércia do beneficiário na 

prestação de contas do valor bloqueado.

 P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D´Oeste/MT, 22 de outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 259116 Nr: 1471-11.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Alberto Pereira, Iraci Pereira Gomes, Roselena 

Aparecida Pereira dos Santos, Ana Candida da Silva Fernandes, Elizabete 

Santiago de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D'Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Fernandes Sá - 

OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)ACOLHO a pretensão deduzida nos autos, razão porque JULGO 

totalmente PROCEDENTE o pedido dos requerentes para condenar a parte 

requerida MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE, a incorporar à remuneração 

dos requerentes (e a quaisquer outras verbas percebidas no período) o 

percentual decorrente da eventual perda ocorrida quando da conversão 

do Cruzeiro Real para URV, a ser determinado em sede de liquidação de 

sentença, por arbitramento, com a finalidade de se aferir se houve a 

reestruturação da carreira da servidora requerente e se esta supriu, por 

completo, eventual defasagem remuneratória. Se constatada a 

defasagem, qual o percentual devido, observando-se o limite máximo de 

11,98%, bem como o prazo prescricional, e, ainda, o pagamento dos 

valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal dos valores 

referentes aos 05 anos anteriores ao ajuizamento da Ação de Cobrança, 

devendo incidir sobre eventuais valores os descontos de imposto de 

renda e contribuição previdenciária. Sobre os possíveis valores 

encontrados incidirão juros moratórios a partir da citação, com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (redação 

dada pela Lei nº 11.960/09).Tocante à correção monetária, esta é devida 

desde quando cada parcela deveria ter sido paga, com base no INPC, até 

o advento da Lei nº 11.960/09, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei 

nº 9.494/97, quando passarão a incidir os índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Por consequência, 

DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos termos do inciso I 

do art. 487 do NCPC.Por fim, quanto aos honorários advocatícios, serão 

definidos quando liquidado o julgado, nos termos previstos no inciso II, § 

4º, do artigo 85 do NCPC. (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 250519 Nr: 3288-47.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Mecias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Ricci da Silva - 

OAB:21.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8184-A

 (...)Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, e no 

mérito, ACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO PROCEDENTE o 

pedido da parte embargante, nos termos do art. 1.022, §1º, inciso I, do 

CPC, razão por que corrijo a omissão constante, passando a constar na 

referida sentença:“CONDENO a parte exequente ao pagamento das 

custas processuais, porém suspendo a exigibilidade, uma vez que 

beneficiária da justiça gratuita”.MANTENHO os demais termos da 

sentença. INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste/MT, 18 de 

outubro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 4086 Nr: 152-14.1995.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nunes & Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Miguel Biancardini Neto - 

OAB:1746 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miguel Biancardini Neto - 

OAB:1746 B

 (...)Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, 

porém, no mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido da parte embargante, por não haver nenhuma 

contradição, omissão ou erro material na sentença de fls. 50/50-v, nos 

termos do art. 1.022, §1º, inciso I, do CPC, razão por que a MANTENHO 

nos moldes em que proferida.CUMPRAM-SE as determinações 

remanescentes da sentença supracitada. INTIMEM-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste/MT, 18 de outubro de 2018. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 247451 Nr: 1839-54.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos constantes na 

exordial, e por conseguinte, DECLARO o feito EXTINTO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, de acordo do art. 487, inciso I, do CPC.CONDENO a parte 

autora ao pagamento das custas processuais, porém, SUSPENDO a sua 

exigibilidade, nos termos da Lei n. 1.060/50 e art. 98, do CPC.P.R.I.C.Após 

o trânsito em julgado da sentença, AO ARQUIVO com as baixas e 

anotações de estilo.Mirassol D’Oeste/MT, 23 de outubro de 

2018.Henriqueta Fernanda C. A. F. LimaJuíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 246553 Nr: 1420-34.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EG, JGA, JGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvoney Batista Anzolin - 

OAB:8122

 Vistos.

Cuida-se de “Ação de Execução de Alimentos” proposta por Jean Guidini 

Alves e Jefferson Guidini Alves, devidamente representados por sua 

genitora Eliane Guidini, em face do Martins Alves, todos devidamente 

qualificados nos autos.

 A parte requerente informou à fl. 122 que o requerido encontra-se em 

dias com as suas obrigações alimentares. Instado o Ministério Público 

manifestou pela extinção da execução nos termos do artigo 924, II em 

razão da satisfação do direito pleiteado e por não haver outras 

inadimplências (fl. 125).

Os autos vieram-me conclusos.

EIS A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC/15, sendo certo que a 

referida extinção somente produzirá efeito quando for declarada por 

sentença.

No caso dos autos, vê-se que houve o pagamento da dívida e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do art. 924, inc. II e o art. 925, 

estes últimos do CPC.

CONDENO, o executado em custas e demais despesas processuais e 

honorários advocatícios a base de 10% (dez) do valor da causa, nos 

termos do art. 85,§2º do CPC.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 22 de outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 262049 Nr: 2667-16.2018.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Aparecido Barreto dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Bradesco S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselda de Andrade Rodrigues 

- OAB:17.414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Alvaro Campos das 

Neves Ribeiro - OAB:15.445/O

 Vistos.

Cuida-se de “AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO” proposta por R. DE 

OLIVEIRA BARRETO -ME, em desfavor de BANCO DO BRADESCO S.A, 

ambos devidamente qualificados.

Entre um ato e outro, foi indeferido o pedido de concessão dos benefícios 

da justiça gratuita às fls. 41.

Às fls. 43/44, o embargante pugnou pela extinção da demanda.

Os autos vieram conclusos.

É o que tinha a relatar.

 Fundamento e Decido.

De pronto, ao compulsar aos autos, verifico que houve desistência da 

penhora do veículo que ensejou a presente demanda de embargos 

conforme fls. 64 dos autos principais (código 247533).

Dessa feita, denota-se que os presentes embargos não detém mais razão 

para prosseguir, uma vez que os embargos à execução já obteve seu 

intento exaurido com a desistência da penhora do bem, sendo pleiteado, 

inclusive, a suspensão daqueles autos.

Assim, a pretensão resistida tivera seu objeto satisfeito nos autos sob o 

Código: 247533, ensejando a perda do objeto da presente lide.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, VI, CPC/15.

CONDENO a embargante ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) do 

valor da causa atualizado, nos termos do art. 90 c/c art. 85, §2º, do 

CPC/15.

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 15 de outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 244445 Nr: 265-93.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Laranjeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

Subprocurador - Geral Fiscal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giselda Andrade Rodrigues 

- OAB:17414/0

 Vistos em correição.

Cuida-se de “AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL” proposta por Fazenda Pública 

do Estado de Mato Grosso, em face de Elias Laranjeira, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a exequente pugnou pela desistência da presente 

ação consoante fls.57.

Instada, a executada nada se opôs.

Após, vieram os autos conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

De proêmio, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não exige 

maiores delongas.

A exequente perseguia o adimplemento do débito, todavia, no transcurso 

do processo informou ajuizamento anterior de nova demanda para 

executar a mesma CDA (código 244044), razão porque pugnou pela 

desistência da demanda.

Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência.

Deste modo, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC/15.

SEM CUSTAS com fulcro no art. 3º da Lei Estadual nº 7.603/2001 . Em 

contrapartida, CONDENO ao pagamento dos honorários advocatícios, os 

quais serão fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, 

nos termos do art. 90 c/c art. 85, §§2º e 3º, do CPC/15 (TRF-5 - Apelação 

Cível AC 452568 PB 0004492-26.2002.4.05.8201 ).

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT.

 Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, procedidas as 

anotações e baixas necessárias, ARQUIVEM-SE os autos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 10 de outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 439 Nr: 217-72.1996.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUNAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Antunes - Restaurantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JUSSARA RASQUIN 

SLHESSARENKO - OAB:1541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Ex positis, DECLARO PRESCRITO o crédito tributário exequendo, pelo 

que, com espeque no artigo 156, V, c/c art. 174, caput, ambos do CTN e, 

em consequência, JULGO EXTINTA a presente execução com fulcro no 
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art. 487, inciso II, do CPC c/c art. 1º da Lei 6.830/80.Sem condenação em 

custas processuais dada a isenção legal conferida à Fazenda Pública pela 

Lei Estadual n.º 7603, de 27 de dezembro de 2001.DESCONSTITUO 

eventual penhora existente sobre os bens do executado no presente 

feito.PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do 

Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT.Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

de estilo.CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste-MT, 24 de 

outubro de 2018.Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 248352 Nr: 2266-51.2017.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Cristian Duarte Calimerio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alvaro Campos das 

Neves Ribeiro - OAB:15.445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Na toada da manifestação do requerente de fls. 67, se os endereços 

encontrados na pesquisa forem distintos do constante dos autos, 

PROMOVA-SE a citação, consoante decisão de fls. 29/29-v.

 Caso o endereço encontrado seja o mesmo já constante nos autos, 

DEFIRO pedido desde já o pedido de fls. 67, razão pela qual SE CITE o 

executado por edital, nos termos do art. 256 do CPC.

Caso transcorrido o prazo in albis, NOMEIO desde já como curador 

especial o Drª. Amanda Gonçalves da Silva Palermo, OAB 24344/O para 

nos termos do artigo 72º, II, do CPC, defender os interesses do requerido, 

para quem deverá ser ABERTA VISTA dos autos para apresentação de 

defesa, no prazo legal.

Após, INTIME-SE o requerente para se manifestar, no prazo de 15 (dez) 

dias.

Por fim, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 25 de outubro de 2018

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 4521 Nr: 48-90.1993.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odilon Antonio Zambom, Carlos Roberto Ramos 

Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391, Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 Vistos.

Considerando que não se esgotaram todos os meios de tentativa de 

citação da requerida, INDEFIRO o pedido de citação por edital de fls.322.

No mesmo sentido tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. 

COBRANÇA DE TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO. 

CITAÇÃO POSTAL NEGATIVA. CABIMENTO DA CITAÇÃO POR OFICIAL DE 

JUSTIÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELO PROVIDO. 

SENTENÇA ANULADA.

 I Cabimento da citação por Oficial de Justiça, após tentativa frustrada de 

citaçãopostal nas ações de execução fiscal.

 II Descabida é a citação por edital antes de esgotado todas as 

modalidades de citação, Súmula 414 do STJ.

 III - Sentença anulada. Apelo provido. (Classe: Apelação,Número do 

Processo: 0306220-10.2013.8.05.0150, Relator (a): Maria de Lourdes 

Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 08/03/2017 )

(Processo: APL 03062201020138050150, Órgão Julgador: Primeira 

Câmara Cível, Publicação: 08/03/2017, Relator: Maria de Lourdes Pinho 

Medauar)

Assim, DETERMINO a intimação do exequente para que se utilizando dos 

meios cabíveis descortine o endereço do executado, comprovando nos 

autos documentalmente, com o fito de se exaurir todas as opções 

constantes nos art. 256 do CPC, sendo que, em caso de pedido de 

pesquisa via sistemas conveniados, deverá trazer o mínimo de dados 

necessários a tanto, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Transcorrendo o prazo in albis, INTIME-SE pessoalmente o exequente 

para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção.

No mais, DEFIRO o pedido de fl.322-v, de modo que todas as publicações 

e intimações sejam feitas em nome da advogada Louise Rainer Pereira 

Gionédis, OAB/MT 16.691/A.

Após, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 25 de outubro 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 170915 Nr: 3933-48.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane Souza do Couto - 

OAB:13637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Gabriela Zanrosso - 

OAB:15.679, JULIANA FERNANDES SÁ - OAB:16655

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 294/295, de modo que DETERMINO que o oficial de 

justiça promova a avaliação do imóvel descrito às fls. 81/83, nos termos 

do art. 870 e 872 do CPC.

Com o aporte da avaliação aos autos, INTIMEM-SE as partes para 

pugnarem o que direito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 

872, §2º do CPC.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 25 de outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 193255 Nr: 3179-72.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Caires Bezerra - EPP, Joaquim Alves 

Bezerra, Maria Caires Bezerra, Laiane Fernanda Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO TOSTES CARDOSO 

- OAB:

 Vistos.

Em que pese o pedido da exequente vertido às fls. 234/234-v, analisando 

detidamente os autos, verifico que consta Embargos de Declaração às fls. 

202/210 pendente de análise, motivo pelo qual POSTERGO a análise do 

pedido de penhora para após julgamento dos aclaratórios.

Assim, DETERMINO que se certifique acerca da tempestividade dos 

aclaratórios.

Se tempestivo, RECEBO os embargos às fls. 202/210, eis que tempestivos.

Diante do natural caráter infringente dos embargos declaratórios, em 

observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do 

art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, 

se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D´Oeste/MT, 25 de outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 32731 Nr: 3137-96.2008.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Terezada Silva, Mario Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE RODRIGUES GOMES 

COELHO - OAB:24.919, Dione Karoline Gonçalves Holanda - 

OAB:20.694, Najla Milena Castro da Silva - OAB:13.630, TAMIRES 

RODRIGUES PERIN - OAB:25293/O, Valéria Aparecida Soldá de Lima - 

OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para que se manifeste nos autos acerca da 

impugnação ao cumprimento de sentença encartada às fls. 207/214, no 

prazo de 15 (quinze) dias, advertindo-se o silêncio será interpretado como 

anuência aos cálculos informados pela Autarquia executada.

 Consigno que havendo concordância expressa em relação aos 

numéricos apresentados nos autos, volvam-me conclusos para 

homologação.

 Caso contrário, havendo discordância quanto ao valor apresentado pelo 

executado, remetam-se os autos ao Contador Judicial para que proceda 

com os cálculos nos termos fixados na sentença, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Mirassol D’Oeste/MT, 06 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 247703 Nr: 1966-89.2017.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Frigosafra Empreendimentos Ltda, Carlos Alberto da 

Silva Leal, José Ribeiro Junqueira Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcel de Sá Pareira - 

OAB:12.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1966-89.2017.811.0011 Código 247703

ESPÉCIE: Ação de Embargos

PARTE REQUERENTE: Frigosafra Empreendimentos Ltda e outros

PARTE REQUERIDA: A Fazenda Pública Estadual

INTIMANDO(A, S): Embargante: Frigosafra Empreendimentos Ltda, CNPJ: 

01329789000191, brasileiro(a), Endereço: Rua Professor Odélio Barbosa 

da Silva Nº, Bairro: Centro, Cidade: Mirassol D'Oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 413,40 (Quatrocentos e treze Reais e quarenta 

centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração do prazo do 

presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o 

NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC -TJMT.. Eu, 

Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 26 de outubro de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1966-89.2017.811.0011 Código 247703

ESPÉCIE: Ação de Embargos

PARTE REQUERENTE: Frigosafra Empreendimentos Ltda e outros

PARTE REQUERIDA: A Fazenda Pública Estadual

INTIMANDO(A, S): Embargante: Frigosafra Empreendimentos Ltda, CNPJ: 

01329789000191, brasileiro(a), Endereço: Rua Professor Odélio Barbosa 

da Silva Nº, Bairro: Centro, Cidade: Mirassol D'Oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 413,40 (Quatrocentos e treze Reais e quarenta 

centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração do prazo do 

presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o 

NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC -TJMT.. Eu, 

Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 26 de outubro de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000767-78.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA DA SILVA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000767-78.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): CRISTINA DA SILVA CUNHA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL Defiro o pedido formulado pela parte autora no ID nº 

16097230, razão pela qual redesigno audiência de instrução e julgamento 

anteriormente agendada para o dia 06 de dezembro de 2018, às 15h45min. 

Intimem-se todos. Expeça-se o necessário para profícua realização da 

oralidade. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste - MT. Edna Ederli Coutinho Juíza de 

Direito (Datado e assinado digitalmente)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 237494 Nr: 1522-90.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LHRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francielly A. Storti Assunção - 

OAB:21.240, GUSTAVO TOSTES CARDOSO - OAB:6635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudio Novaes Andrade - 

OAB:187.479 SP, Paulo Clécio Ferlin - OAB:12.564

 Intimar o advogado da parte exequente para que se manifeste acerca do 

petitório juntado às fls. 1.641/1.643, em 15 (quinze) dias. Bem como 

intimá-lo ainda sobre a R. Decisão de 1764, cujo teor transcrevo:"Cód. 

237494. Tendo em vista que a petição e os documentos carreados às fls. 

1.645/1.763 fora juntados aos autos antes da publicação do despacho de 

fl. 1.644, determino que a Secretaria deste Juízo proceda com a intimação 

da parte exequente para que se manifeste acerca do petitório juntado às 

fls. 1.641/1.643, em 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste – MT, 

23 de outubro de 2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256608 Nr: 337-46.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Clara Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 
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Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada do requerente de que foi designado para o dia 

06/12/2018 as 15:00 horas para a realização da audiência designada, 

devendo comparecer devidamente acompanhado da autora e de suas 

testemunhas, cujo o rol deverá ser apresentado no prazo de cinco dias 

antes da audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256752 Nr: 398-04.2018.811.0011

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ramão Gonçalves Alonso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renan Henrique Ribeiro Alonso, Italo Cesar 

Ribeiro Alonso, Idê Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reiterar a Intimação do advogado do autor para que efetue o deposito 

referente a diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado 

de INTIMAÇÃO. Devendo emitir as guias no site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br) no banner emissão de guias, de acordo com o 

provimento 07/2017. Enviando o comprovante de deposito para posterior 

cumprimento do mandado. Informo que a efetivação do pagamento da guia 

se dará até 48 horas do efetivo recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 245892 Nr: 1047-03.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada da autora que diante da R. Sentença proferida, o 

processo encontra-se nesta secretaria aguardando transito em Julgado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 214595 Nr: 2829-50.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A M Barreto & Cia Ltda ME, Andressa Monteiro 

Barreto, Nilma Andre Monteiro Barreto, Francisco Assis Barreto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosiane Pereira dos Santos 

- OAB:21.789, Valdinei Rodrigues Salgueiro - OAB:14862

 Intimar o advogado do autor sobre a decisão de fls. 243, cujo Teor 

transcrevo:"Indefiro o pedido de penhora online pelo Sistema Bacenjud, 

haja vista que já houve tentativa anterior infrutífera, há pouco tempo, 

sendo improvável o êxito da segunda, eis que intentada em curto espaço 

de tempo. O STJ já se pronunciou no sentido da possibilidade de 

reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que 

observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. 

Precedentes: REsp. 1.199.967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJe de 4.2.2011; REsp. 1.267.374 - PR, Segunda Turma, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, julgado em 7.2.2012. A mesma lógica é aplicável 

ao bloqueio de ativos na forma do art. 185-A, do CTN. Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. REALIZAÇÃO DA PROVIDÊNCIA PREVISTA NO ART. 655-A DO 

CPC, SEM ÊXITO. REQUERIMENTO DE NOVA DILIGÊNCIA SEM 

MOTIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE 

MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. 1. Caso em 

que se discute a obrigatoriedade do juízo da execução de reiterar ordem 

de bloqueio de valores em depósito do executado, requerida pelo 

exequente, com relação à instituições financeiras que não tenham 

respondido o comando anterior, sem que haja motivação do exequente. 2. 

Sobre o tema, este Tribunal Superior já se manifestou no sentido de que a 

reiteração, ao juízo, das diligências relacionadas à localização de bens 

pelo sistema Bacen-Jud depende de motivação expressa da exequente, 

sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da 

demanda. Precedentes: REsp. 1.137.041/AC, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, DJe 28/6/2010; REsp. 1.145.112/AC, Rel. Ministro Castro Meira, 

DJe 28/10/2010. 3. Agravo regimental não provido (AgRg no REsp. 

1.254.129/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 09.02.2012) – 

Grifou-se. Intime-se o exequente para que indique outros bens passíveis 

de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão, nos 

termos do art. 921, III do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo supra 

sem manifestação do exequente, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório, nos moldes delineados no §2º do mesmo dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 19 de outubro de 2018. Edna 

Ederli Coutinho, Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 11248 Nr: 1847-56.2002.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUA PLUS POÇOS ARTESIANOS LTDA, 

Aluisio Remi da Costa, Elaine Regina de Oliveira Hoiser, Eva Maria de 

Oliveira ME, Eva Maria de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE SIQUEIRA ARRUDA 

CAMPIÃO - OAB:9955/MT, Helmut Flávio P. Daltro - OAB:7285, 

Tatyane Cavalcanti de Albuquerque - OAB:8508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reiterar a intimação do advogado do exequente sobre o R. Despacho de 

fls. 129/131, cujo dispositivo transcrevo:"...Proceda com a inclusão de 

Aluisio Remi da Costa, CPF n.º 111.884.210-34, Elaine Regina de Oliveira 

Hoiser CPF n.º 583.974.779-34, Eva Maria de Oliveira ME, CNPJ n.º 

08.569.267/0001-06 e Eva Maria de Oliveira, CPF n.º 442.936.581-49. 

Citem-se-lhes nos endereços constantes à fl. 105, para, no prazo de 

cinco dias, pagarem o débito ou nomearem bens à penhora....". Bem como 

intimá-lo ainda a proceder com o deposito referente a diligencia do Oficial 

de Justiça para cumprimento do mandado de Citação dos executados. 

Devendo emitir as guias no site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) 

no banner emissão de guias, de acordo com o provimento 07/2017. 

Enviando o comprovante de deposito para posterior cumprimento do 

mandado. Informo que a efetivação do pagamento da guia se dará até 48 

horas do efetivo recolhimento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254430 Nr: 5378-28.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odair Ramos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosiane Pereira dos Santos - 

OAB:21.789, Valdinei Rodrigues Salgueiro - OAB:14862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada do requerente de que foi designado para o dia 

06/12/2018 as 15:15 horas para a realização da audiência designada, 

devendo comparecer devidamente acompanhado da autora e de suas 

testemunhas, cujo o rol deverá ser apresentado no prazo de cinco dias 

antes da audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 236615 Nr: 1046-52.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. S Comércio de Motos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Murilo de Marchi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Paulo Maia Teixeira - 

OAB:4705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para providenciar o recolhimento 

de guia de distribuição de carta precatória, que será encaminhada à 
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comarca de Sinop/MT com a finalidade de citação da parte requerida, 

devendo juntar aos autos os originais das guias e comprovantes de 

recolhimento, para posterior envio a comarca deprecada, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 239211 Nr: 2354-26.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. R. Ferreira Calçados-ME., Gustavo Ribeiro 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 2354-26.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

EXECUTADO(A, S): G. R. Ferreira Calçados-ME. e Gustavo Ribeiro Ferreira

CITANDO(A, S): Executados(as): G. R. Ferreira Calçados-me., CNPJ: 

06318060000133Inscrição Estadual: 13.260.587-2, brasileiro(a); e

 Executados(as): Gustavo Ribeiro Ferreira, Cpf: 00538858133 Filiação: , 

brasileiro(a), , empresário

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 04/08/2016

VALOR DO DÉBITO: R$ 65.830,95

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Ação de Execução Fiscal proposta pelo Estado de 

Mato Grosso em face de G. R. Ferreira Calçados-ME e Gustavo Ribeiro 

Ferreira, em razão de débito no valor de R$ 65.830,95.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Caroline da Silva Cruz de Sá, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 25 de outubro de 2018.

Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 245130 Nr: 611-44.2017.811.0011

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ampla Participacões Ltda, Anderson Badaro Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. de Moraes Leite - ME, BANCO BRADESCO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Mendonça Paes 

Barreto. - OAB:1.277-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:128341

 Intimar o advogado do autor para querendo, no prazo legal, oferte as 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo requerido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 243314 Nr: 4604-32.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Mendes Leal Filho, José Ferreira Soares, 

Marli Andromede Ferreira, José Francisco Brito Euzébio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LEMOS PRADO DE 

CARVALHO - OAB:192.989 SP, Rosiane Pereira dos Santos - 

OAB:21.789, Suellen Menezes Barranco - OAB:15.667, Valdinei 

Rodrigues Salgueiro - OAB:14.862, Valdinei Rodrigues Salgueiro - 

OAB:14862

 Vistos.

A questão encartada nos autos não comporta transação, mormente em 

razão da natureza jurídica, tendo sido, por isso, vedado expressamente 

por lei (art.17, § 1º, Lei 8.429/92). Assim, passo a sanear o processo, nos 

termos do artigo 357, do CPC, e ordenar a produção da prova.

Em não havendo questões preliminares arguidas, e sem considerar as 

peculiaridades da lide, reputo presentes todas as condições da ação, DOU 

POR SANEADO O PROCESSO, passando a organização de sua instrução. 

Nesse ponto, ambas as partes pugnaram pela produção de prova 

testemunhal.

Assim, estando o processo preparado, fixo os pontos controvertidos que 

demandam dilação probatória, nos termos do art. 357, do NCPC: a) Se 

houve a utilização indevida de veículos, maquinários e funcionários 

públicos para fins da obra e benfeitorias no imóvel rural “Fazenda 

Urutau”? b) Se positivo, tal se dera com justificativa visando o melhor 

funcionamento da Administração Pública? c) Se não, houve violação aos 

princípios da Administração Pública? d) Tais utilizações se deram por meio 

da má-fé? e) Houve Dano ao erário público?

DEFIRO a produção de prova testemunhal e documental. Já quanto ao 

pedido de depoimento pessoal dos requeridos às fls. 738, INDEFIRO por 

entender que não se mostra indispensável ao deslinde do feito.

No que tange à prova documental pugnada às fls. 738/740, seu 

deferimento se restringe aos estritos limites legais, ex vi disposição do art. 

435, e parágrafo único, do CPC.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 13/12/2018, às 

13h30min, sendo que o rol de testemunhas deverá aportar aos autos no 

prazo do art. 450 do CPC/15, sob pena de preclusão.

EXPEÇA-SE carta precatória para a oitiva das testemunhas eventualmente 

residentes em jurisdição diversa, com prazo de 60 (sessenta) dias para 

cumprimento.

INTIMEM-SE as partes e respectivos causídicos, o Ministério Público e as 

testemunhas tempestivamente arroladas.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 24 de outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000382-67.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA MISSIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 16180210. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 26 de outubro de 2018. Mayla Gimenes de Melo Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA
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Processo Número: 1001595-74.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MARIA APARECIDA CONTARDI BENITEZ (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Vistos. Os autos vieram conclusos diante da manifestação do Ministério 

Público vertida em id nº 16077380, onde pugna seja o hospital em que se 

encontra internada a autora compelido a transferi-la para outro que 

comporte os procedimentos que precisam ser feitos, sob pena de 

responsabilização, sem os devidos orçamentos, diante da impossibilidade 

de consegui-los. Pois bem. Fazendo uma análise acurada do presente 

feito, verifico que, muito embora o autor tenha informado que não lograra 

êxito em conseguir os 03 (três) orçamentos que são necessários e 

estabelecidos no art.11, Provimento nº 02/2015 – CGJ, hei por bem em 

dispensá-lo, ainda que temporariamente, de tal ônus, diante do grave 

quadro clínica em que se encontra, restando evidente o risco à vida. Ora, 

a despeito da recomendação feita pela Corregedoria Geral de Justiça do 

Estado de Mato Grosso no provimento encimado, não pode a parte ficar à 

mercê de uma prestação jurisdicional adequada em razão da burocracia 

inerente aos hospitais particulares, os quais se negam a fornecer 

orçamentos. Nessa toada, galgada no princípio da dignidade da pessoa 

humana, além dos demais inseridos no art. 8º[1], do CPC, DETERMINO a 

intimação da Direção do Hospital São Luiz, Caceres/MT, para que o mesmo 

diligencie junto à rede particular em Cuiabá/MT que realize o procedimento 

e demais atos vindicados e determinados na liminar deferida, no prazo de 

04 (quatro) horas, indicando, desde já, uma previsão de gastos, mesmo 

que temporária, para que seja possível este Juízo proceder com o bloqueio 

de verbas. Deverá o Hospital São Luiz, munido das informações 

encimadas, proceder com a transferência da autora para o Hospital que 

fornecer o orçamento de menor valor imediatamente, comunicando a este 

Juízo os valores e dados bancários necessários, ainda que pelos meios 

de comunicação mais céleres (telefone, e-mail etc.), sob pena de 

responsabilização. Com a informação nos autos, tendo em vista a 

recalcitrância do requerido, DETERMINO, desde já,: I) o bloqueio de verbas 

no valor a ser informado pelo Hospital São Luiz, pelo critério menor preço, 

nas contas do Estado de Mato Grosso. Registre-se que a presente medida 

é a via mais indicada e eficaz, consoante se depreende dos 

entendimentos jurisprudenciais: “RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PACIENTE IDOSO COM NECESSIDADE 

DE REALIZAÇÃO DE EXAMES PRÉ-OPERATÓRIOS - ATENDIMENTO DA 

PRETENSÃO POR UM DOS RÉUS NO CURSO DA LIDE - ACOLHIMENTO DO 

PEDIDO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRELIMINARES DE ILEGITMIDADE 

PASSIVA E PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL 

ANALISADAS COM O MÉRITO E REJEITADAS. MULTA COMINATÓRIA - 

SUBSTITUIÇÃO DO MEIO COERCITIVO PELA POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO 

JUDICIAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS."Agravo regimental no 

recurso extraordinário. Administrativo. Direito à saúde. Dever do Estado. 

Solidariedade entre os entes federativos. Precedentes. 1. Incumbe ao 

Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da 

população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando 

essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, 

responsabilidade solidária entre os entes da Federação. 2. Agravo 

regimental não provido". (RE 756149 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, 

Primeira Turma, julgado em 17/12/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-033 

DIVULG 17-02-2014 PUBLIC 18-02-2014).Se no curso da lide o réu atende 

à pretensão deduzida em juízo, ocorre a situação prevista no art. 269, II, 

do CPC. - Tendo os réus, ademais, dado causa à propositura da demanda, 

devem responder pelos encargos sucumbenciais. Precedentes. (...)" 

(REsp 480.710/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, 

julgado em 03/05/2005, DJ 13/06/2005, p. 309 Como a norma do § 5º, do 

art. 461, do CPC, confere ao juiz poderes para a imposição de outros 

meios coercitivos, há que ser mantida a coercibilidade, porém, através de 

meios mais eficazes e efetivos, como a possibilidade de bloqueio on line 

do valor correspondente à obrigação não cumprida, de modo que seja 

realmente assegurado o cumprimento da obrigação.“O bloqueio de valores 

na conta corrente do Estado, embora possa parecer mais rigoroso, 

apresenta-se como medida menos onerosa do que a imposição da multa 

diária. (...)” (REsp 868.038/RS; Rel. Min. Eliana Calmon; 2ª. T.; Julg. 

27/05/2008, DJe 12/06/2008, in www.stj.jus.br) (Ap, 2646/2014, 

DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/04/2014, Data da publicação no DJE 28/04/2014) 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MEDICAMENTO – DEVER DO ESTADO – 

IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CARTA 

MAIOR - MULTA COMINATÓRIA – EXCLUSÃO – EXISTÊNCIA DE MEDIDA 

MAIS EFICAZ – RECURSO PROVIDO.É inconteste o dever do Estado de 

promover atos indispensáveis à concretização do direito à saúde do 

cidadão.A fixação de multa pecuniária é desnecessária ante a existência 

de meios coercitivos mais eficazes na consecução da tutela pretendida, 

devendo ser substituída pelo bloqueio on-line. (Apelação / Reexame 

Necessário , 25257/2013, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no 

DJE 17/03/2014).” (negritos acrescidos) II) Após o bloqueio e vinculação à 

Conta Única do Poder Judiciário, OFICIE-SE o estabelecimento médico em 

que se realizará o procedimento cirúrgico vindicado para que em 48 

(quarenta e oito) horas apresente dados bancários e documento 

comprobatório para transferência dos valores. Empós, proceda-se à 

liberação, comunicando ao hospital e à autora para as providencias 

cabíveis, em 05 (cinco) dias, de tudo comprovando nos autos. Na mesma 

oportunidade, advita-se o referido estabelecimento do dever de colacionar 

a nota fiscal correspondente, em até 05 (cinco) dias da realização da 

cirurgia ou eventual não realização – caso em que deverá devolver o valor 

corrigido pelos índices oficiais -, sob pena de responsabilização. III) 

APortando aos autos resposta à lide ou transcorrido in albis o prazo para 

tanto, de tudo certificado, À AUTORA para pugnar o que de direito em 15 

(quinze) dias. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o ncessário com 

urgência, inclusive, utilizando-se dos meios de comunicação mais céleres. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 26 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

[1] Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins 

sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a 

dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001658-02.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARTA MODENEZ DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001658-02.2018.8.11.0011. REQUERENTE: MARIA MARTA MODENEZ DE 

ALMEIDA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Cuida-se de 

“Ação Declaratória De Inexistência De Débitos c/c Indenização Por Danos 

Morais c/c Tutela Antecipada” que MARIA MARTA MODENEZ DE ALMEIDA 

move em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO, devidamente 

qualificada. Aduz a requente, em síntese, que foi retirar talão de cheque 

junto ao banco que possui conta corrente e foi impedida, ao argumento de 

que estava com o nome negativado, momento em que descobriu a 

existência do protesto promovido pelo requerido. Afirma que referido 

protesto é indevido, pois já teria efetuado o pagamento do débito em 

30/01/2018. Por tal motivo, requer a concessão da tutela estatal para 

sustação do protesto de referido título. É A SÍNTESE NECESSÁRIA. 

FUNDAMENTO E DECIDO. A tutela de urgência cautelar encontra-se 

disciplinada no art. 301 do CPC, verbis: Art. 301. A tutela de urgência de 

natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, 

arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e 

qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Para o 

deferimento, nos termos do art. 300 do NCPC, requer a coexistência tanto 

da “probabilidade do direito” como do “perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo”, ou seja, fumus boni iuris e periculum in mora, 

respectivamente. Ademais, é necessário, igualmente, que “A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão” (§ 3º do art. 300 do 

NCPC). Sobre a sobreposição que deverá ser feita entre os três requisitos 

acima expostos, Cassio Scarpinella Bueno[1], assim assevera: Deve 

prevalecer para o § 3º do art. 300 do novo CPC a vencedora interpretação 

que se firmou a respeito do § 2º do art. 273 do CPC atual, única forma de 
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contornar o reconhecimento de sua inconstitucionalidade substancial: a 

vedação da concessão da tutela de urgência nos casos de 

irreversibilidade não deve prevalecer nos casos em que o dano ou o risco 

que se quer evitar ou minimizar é qualitativamente mais importante para o 

requerente do que para o requerido. Subsiste, pois, implícito ao sistema – 

porque isso decorre do ‘modelo constitucional’ – o chamado ‘princípio da 

proporcionalidade’, a afastar o rigor literal desejado pela nova regra. 

Nesse sentido, mister transcrever o Enunciado 143 do Fórum de 

Permanente de Processualistas Civis, verbis: 143. (art. 300, caput) A 

redação do art. 300, caput, superou a distinção entre os requisitos da 

concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, 

erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a 

prestação de ambas as tutelas de forma antecipada .59 (Grupo: Tutela 

Antecipada) O fumus boni iuris está suficientemente demonstrado pelos 

documentos que atestam que a requerente está com os IPVA’s quitados 

junto ao Estado, bem como pelo comprovante de pagamento do boleto em 

30/01/2018. Já o perigo da demora reside no constrangimento ilegal 

impingido diariamente na parte requerente, que se encontra privada de 

adquirir até mesmo produtos de primeira necessidade, caso necessite de 

crédito, sendo a espera ao provimento final por demais danosa. Não 

vislumbro risco de irreversibilidade da tutela almejada, notadamente porque 

o pleito autoral é apenas para sustar o protesto do título apresentado. 

Ademais, nos termos do art. 139 do CPC, é dever-poder do magistrado: 

(...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais 

ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem 

judicial (....) Acerca do tema, Alexandre Freitas Câmara[2]: O poder geral 

de cautela é, portanto, um poder atribuído ao Estado-juiz, destinado a 

autorizar a concessão de medidas cautelares atípicas, assim 

compreendidas as medidas cautelares que não estão descritas em lei, 

toda vez que nenhuma medida cautelar típica se mostrar adequada para 

assegurar, no caso concreto, a efetividade do processo principal. 

Trata-se de poder que deve ser exercido de forma subsidiária, pois que 

se destina a completar o sistema, evitando que fiquem carentes de 

proteção aquelas situações para as quais não se previu qualquer medida 

cautelar típica Ante o exposto, com fulcro nos arts. 300, 301 e 139 do 

CPC, CONCEDO a tutela cautelar para determinar a sustação do protesto 

do título protocolo nº 25265, no valor de R$ 445,00 (quatrocentos e 

quarenta e cinco reais), tendo como apresentante a Procuradoria Geral do 

Estado De Mato Grosso. OFICIE-SE ao Cartório notificante acerca da 

presente decisão, para que dê imediato cumprimento aos termos aqui 

expostos, efetivando a sustação do protesto do título descrito, até 

posterior determinação deste juízo. Após, CITE-SE o requerido, nos termos 

do art. 306, do CPC para, em querendo, contestar o pedido exordial e 

indicar as provas que pretende produzir, devendo instruir o mandado com 

as devidas advertências do art. 307 do mesmo Codex. Uma vez 

apresentada contestação, INTIME-SE a parte requerente para impugnação. 

Em não sendo contestado, abra-se vista à requerente para manifestação, 

em 05 (cinco) dias úteis. Após, devidamente certificado, voltem-me 

conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Mirassol D’Oeste/MT, 25 

de outubro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] 

BUENO, Cassio Scarpinella – Novo Código de Processo Civil 

anotado/Cassio Scarpinella Bueno. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 219 [2] 

CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil – Volume 

III. 16. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010, p. 49.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000366-79.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA CABRAL PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. RECEBO os embargos aclaratórios, eis que tempestivos. Diante do 

natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância 

aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, 

§2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 26 de outubro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

[1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter 

infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu 

emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000432-93.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DARCILIA PENHA TOMI CHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT0009865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. RECEBO os embargos aclaratórios, eis que tempestivos. Diante do 

natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância 

aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, 

§2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 26 de outubro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

[1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter 

infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu 

emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010855-37.2010.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA FONSECA MELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MICROSOFT INFORMATICA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO OAB - SP146791 (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, considerando a apresentação de manifestação 

da parte autora de Id 16192513, promovo com a intimação da parte 

impugnante para se manifestar no prazo de15 (quinze) dias, nos termos 

da R. Decisão de Id. 15720614. Para constar lavrei a presente. Mirassol 

D’Oeste, 26 de outubro de 2018 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001595-74.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MARIA APARECIDA CONTARDI BENITEZ (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001595-74.2018.8.11.0011. AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Em 

que pese a juntada do ofício de ID 16193500, tenho que as justificativas 

apresentadas pelo Hospital não são aceitáveis ante a urgência do caso 

apresentado, notadamente em razão da paciente encontrar-se internada 

em uma Unidade de Terapia Intensiva que necessita de um médico 

presente 24h por dia. Assim, apesar do médico que assiste a requerente 

não estar presente, deve o médico substituto analisar o caso de acordo 

com as informações contidas no prontuário médico, uma vez que toda 

demora pode colaborar com o perecimento da vida e saúde da requerente. 

Igualmente a justificativa de que outros hospitais só atendem até às 17h é 

inadmissível, tendo em vista que se trata de caso de extrema urgência e 

por óbvio deve haver algum setor que responda em regime de plantão. 
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Desta feita, ESTENDO o prazo concedido ao Hospital São Luiz para obter 

as informações solicitadas até amanhã (27/10/2018) às 15h00min, sendo 

que em caso de não cumprimento das determinações proferidas por esta 

magistrada serem os autos imediatamente conclusos ao juiz plantonista 

para providências. Quanto à alegação de ausência de ambulância para o 

traslado da requerente, em razão do Município não constar no polo 

passivo da presente demanda, dê-se vista ao Ministério Público para 

manifestação. Somente então, CONCLUSOS. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 26 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010433-23.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, considerando o aporte do cálculo determinado 

pela R. Decisão de Id. 16051423 e juntado ao Id. 16194975, INTIMEM-SE as 

partes para pugnarem o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 26 de outubro de 2018. Mayla 

Gimenes de Melo Gestora Judiciária

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 263089 Nr: 3175-59.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Messias dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: frank monezzi soares - 

OAB:24820, luiz emilio tolon - OAB:20011/e, marlucia alves de 

souza tolon - OAB:21059

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos intimando o douto advogado do acusado para apresentar 

resposta à acusação no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 230641 Nr: 2145-91.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:MT 11.473/A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE

JUÍZO DA TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA

REGIME ABERTO

Dia 25/10/2018, às 9h50min.

Autos n°: 230641

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o Promotor de Justiça, o Defensor do 

recuperando e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas.

 DELIBERAÇÃO

Pelo MM. Juiz foi deliberado:

 Vistos etc.

O reeducando foi advertido neste ato que deverá cumprir todas as 

medidas impostas às fls. 262/263. Desde já, sai advertido que o 

descumprimento de quaisquer medidas impostas será decretado a 

regressão do seu regime para o fechado.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Letícia Pereira da Silva, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Guilherme Ribeiro Rigon

Defensor Público

Gilmar do Nascimento

Recuperando

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 263176 Nr: 3214-56.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucimar Luíz da Costa Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA 

- OAB:13599

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE

JUÍZO DA TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA

REGIME ABERTO

Autos n°: 263176

Data da audiência: 25.10.2018

PRESENTES: O Juiz de Direito, o Promotor de Justiça, o Defensor do 

recuperando e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas.

 O MM. Juiz fez ao recuperando explanação quanto às condições a serem 

cumpridas no regime ABERTO, alertando-o sobre a possibilidade de 

regressão de regime em caso de descumprimento, quais sejam:

A) Comparecer diariamente na Cadeia Pública do Município de Mirassol 

D’Oeste/MT, a partir do dia 05/11/2018, entre segunda-feira e sexta-feira, 

incluindo feriados, situada na Rua 14 de Maio, nº 1494 – Jardim São Paulo, 

Mirassol D’Oeste/MT CEP 78280-000, para assinar lista de 

comparecimento, entre 18:00h e 19:30h.

B) Recolhimento domiciliar noturno nos dias úteis entre 20h e 05h, finais de 

semana e feriados integralmente, salvo se provar trabalho lícito, estudos 

ou frequência em culto religioso, devendo comprovar a situação nos autos 

e requerer permissão antecipada para tanto;

C) Não poderá frequentar bares, boates, casas de prostituição e locais de 

reputação duvidosa, nem boca de fumo;

D) Não poderá ausentar da Comarca sem autorização do Juízo;

E) No prazo de 30 (trinta) dias deverá juntar aos autos prova de que se 

encontra trabalhando, ou impossibilitado de trabalhar; estando 

trabalhando, deverá informar o endereço em que labora e o respectivo 

horário de trabalho;

F) Não poderá ingerir bebida alcoólica, usar drogas e nem portar arma ou 

instrumentos capazes de ofender a integridade física de outrem, como 

facas, canivetes, estiletes.

 G) É vedada a mudança de residência sem prévia comunicação do novo 

endereço ao Juízo, bem como não poderá se ausentar da Comarca de 

Mirassol D’Oeste/MT sem prévia autorização judicial, sob pena de 

regressão do regime de cumprimento de pena;

H) Não cometer novo crime ou contravenção penal.

I) Na forma do art. 115, caput, da Lei nº 7.210/84, participar dos projetos 

recuperacionais indicados pelo Juízo da Execução Penal da Comarca de 

Mirassol D’Oeste/MT, a exemplo de ciclos de palestras, tratamentos contra 

dependência química, alcoólica, amparo psicológico, etc, bastando mera 

notificação do mesmo para participação.

 DELIBERAÇÃO

Pelo MM. Juiz foi deliberado:

 Vistos etc.
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Cientificado o recuperando nos exatos termos das condições impostas no 

regime ABERTO, foi o mesmo advertido das consequências do 

descumprimento das condições ora impostas.

Caso queira ESTUDAR ou realizar CURSOS, deverá instruir o seu pedido 

com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do 

estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado a 

frequentá-las em horário especial, após as 20 horas, podendo ser 

beneficiado com a remição da pena.

Na hipótese de participação em CULTOS RELIGIOSOS, deverá apresentar 

carta da liderança religiosa, o endereço da igreja e o respectivo horário do 

culto.

Comuniquem à Polícia Civil e Polícia Militar desta cidade a fim de também 

fiscalizar o cumprimento das medidas cautelares impostas ao 

recuperando, os quais deverão informar a este Juízo eventual 

descumprimento das condições em apreço, após a lavratura do devido 

boletim de ocorrência, acaso encontrem o recuperando em local proibido e 

fora do horário permitido.

Saliente-se ao recuperando que, acaso seja encontrado pelas Polícias 

Civil e Militar em local proibido ou fora do horário permitido, será 

encaminhado para lavratura de Boletim de Ocorrência, e posteriormente 

liberado.

Destarte, expeça-se a guia de controle de cumprimento das condições 

assumidas pelo recuperando, acaso esta providência não tenha sido 

ainda tomada.

 Por fim, autorizo o recuperando a laborar na Fazenda 3 Reis, de 

propriedade de Messil França, localizada no município de São José dos 

Quatro Marcos, telefone: (65) 99901-8330 (recuperando), devendo juntar 

comprovantes de trabalho e residência no prazo de 10 (dez) dias, para 

posterior remessa do executivo àquela Comarca.

• Sobre o cálculo de pena privativa de liberdade:

Proceda-se com a elaboração de novo cálculo de pena, com intimação da 

Defesa e Ministério Público para manifestação sucessiva, em 05 (cinco) 

dias, inclusive sobre a possibilidade da concessão do livramento 

condicional. Havendo impugnação por qualquer das partes, vistas à parte 

contrária para manifestação no mesmo prazo, vindo conclusos 

posteriormente para análise.

• Sobre eventual multa imposta:

Pena de multa imposta e ainda não procedido o seu cálculo, pelo que 

realize-se o cálculo com intimação do recuperando para pagamento, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Não efetuado o pagamento, ou pedido de 

parcelamento, nos termos do art. 51, do CP, a multa será considerada 

dívida de valor, aplicando-se as normas da legislação relativa à dívida 

ativa da Fazenda Pública. Para tanto, expeça-se e encaminhe a certidão 

da dívida ativa à Procuradoria Geral do Estado.

 Saliente-se ao recuperando que, em caso de dúvida, poderá informar-se 

com seu advogado ou, não tendo condições de contratar um, com a 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, podendo se encaminhar ao 

referido órgão no endereço: Rua Germano Greve, nº 533, Bairro Centro, 

Mirassol D’Oeste, telefone: (65) 3241-5149.

Saem desta audiência todos intimados.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Guilherme Ribeiro Rigon

Defensor Público

Lucimar Luíz da Costa Souza

Recuperando

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 258478 Nr: 1149-88.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iuri Seror Cuiabano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iuri Seror Cuiabano - OAB: 

10.838

 Intimar o advogado Iuri Seror Cuiabano - OAB: 10.838, para devolver o 

Processo n. 1149-88.2018.811.0011 - ID. 258478, no prazo de 3 (três) 

dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 261331 Nr: 2332-94.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vinicius Leso de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: jerferson santana da silva - 

OAB:19102, victor thiago marques ochiucci - OAB:14495-b

 Intimar o advogado para que no prazo de 3 (três) dias proceder com a 

devolução do processo 2332-94.2018.811.0011 - que encontra-se em 

carga desde 24/9/2018, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 260366 Nr: 1977-84.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro Roberto Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELDA DE ANDRADE 

RODRIGUES - OAB:17414, Giselda de Andrade Rodrigues - 

OAB:17414-0

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Suspensão Condicional do Processo.

Dia 25 de outubro de 2018, às 11h.

Autos n°: 262308, 262331, 262333, 261911, 262231, 261909, 264280, 

264280, 260366 e 261907.

PRESENTES: O Juiz de Direito, os Defensores das partes rés e estes.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas.

 Antes de iniciar a audiência instrutória, foi passada a palavra ao Ministério 

Público que efetuou/retificou proposta de suspensão condicional do 

processo, de acordo com a lei 9.099/95. São as seguintes condições a 

serem cumpridas pela parte denunciada durante o período de suspensão 

de 02 (dois) anos:

• Condições gerais, para todos:

a) Deverá comparecer mensalmente a este Juízo, entre os dias 01 (um) e 

10 (dez) de cada mês.

b) manter seu endereço sempre atualizado nos autos;

c) proibição de ausentar-se da comarca por mais de 15 (quinze) dias sem 

prévia autorização do juízo;

d) Não frequentar bares, boates, prostíbulos e estabelecimentos 

congêneres, tampouco consumir bebida alcoólica em local público ou 

frequentar bocas de fumo;

e) Comparecer em Juízo sempre que intimado para tanto;

f) doar o valor eventualmente pago a título de fiança em conta do Conselho 

da Comunidade de Mirassol D’Oeste/MT.

• Condições individualizadas:

Rogerio Vila Nova (CI 261907)

a) Efetuar o pagamento da importância de R$ 1.717,00 (mil setecentos e 

dezessete reais) em uma só parcela até o dia 25/11/2018, a ser 

depositada na conta do Conselho da Comunidade Banco do Brasil AG. 

1320-X, conta corrente 18.913-8, CNPJ.10.437.856/0001-82, devendo a 

parte denunciada acostar cópia do comprovante de depósito nos autos 

após cada pagamento.

 Sandro Roberto Pires (CI 260366)

b) Efetuar o pagamento da importância de R$ 2.226,00 (dois mil, duzentos 

e vinte seis reais) divididos em 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 92,75 

(noventa e dois reais e setenta e cinco centavos), com início da primeira 

parcela para o dia 10/11/2018, a ser depositada na conta do Conselho da 

Comunidade Banco do Brasil AG. 1320-X, conta corrente 18.913-8, 

CNPJ.10.437.856/0001-82, devendo a parte denunciada acostar cópia do 

comprovante de depósito nos autos após cada pagamento.

Fernando de Almeida (CI 264280)
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c) Efetuar o pagamento da importância de R$ 2.862,00 (dois mil, oitocentos 

e sessenta e dois reais) divididos em 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 

119,25 (cento e dezenove e vinte de cinco reais), com início da primeira 

parcela para o dia 10/11/2018, a ser depositada na conta do Conselho da 

Comunidade Banco do Brasil AG. 1320-X, conta corrente 18.913-8, 

CNPJ.10.437.856/0001-82, devendo a parte denunciada acostar cópia do 

comprovante de depósito nos autos após cada pagamento.

Gabriel Barboza de Paula (CI 261909)

d) Efetuar o pagamento da importância de R$ 2.385,00 (dois mil trezentos 

e oitenta e cinco reais) divididos em 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 

99,37 (noventa e nove reais e trinta e sete centavos), com início da 

primeira parcela para o dia 10/11/2018, a ser depositada na conta do 

Conselho da Comunidade Banco do Brasil AG. 1320-X, conta corrente 

18.913-8, CNPJ.10.437.856/0001-82, devendo a parte denunciada acostar 

cópia do comprovante de depósito nos autos após cada pagamento.

Aleone Oliveira dos Santos (CI 262231)

e) Efetuar o pagamento da importância de R$ 862,00 (oitocentos e 

sessenta e dois reais) divididos em 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 

35,91 (trinta e cinco reais e noventa e um centavos), com início da primeira 

parcela para o dia 10/11/2018, a ser depositada na conta do Conselho da 

Comunidade Banco do Brasil AG. 1320-X, conta corrente 18.913-8, 

CNPJ.10.437.856/0001-82, devendo a parte denunciada acostar cópia do 

comprovante de depósito nos autos após cada pagamento.

Júlio Cesar Araújo (CI 261911)

g) Efetuar o pagamento da importância de R$ 1.362,00 (mil trezentos e 

sessenta e dois reais) divididos em 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 

56,75 (cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos), com início da 

primeira parcela para o dia 10/11/2018, a ser depositada na conta do 

Conselho da Comunidade Banco do Brasil AG. 1320-X, conta corrente 

18.913-8, CNPJ.10.437.856/0001-82, devendo a parte denunciada acostar 

cópia do comprovante de depósito nos autos após cada pagamento.

Kleytton Cristianno Gomes da Silva (CI 262333)

h) Efetuar o pagamento da importância de R$ 1.287,90 (mil duzentos e 

oitenta e sete reais e noventa centavos) em uma só parcela até o dia 

25/11/2018, a ser depositada na conta do Conselho da Comunidade Banco 

do Brasil AG. 1320-X, conta corrente 18.913-8, CNPJ.10.437.856/0001-82, 

devendo a parte denunciada acostar cópia do comprovante de depósito 

nos autos após cada pagamento.

Diego Bindade de Jesus (CI 262331)

i) Efetuar o pagamento da importância de R$ 862,00 (oitocentos e 

sessenta e dois reais) divididos em 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 

35,91 (trinta e cinco reais e noventa e um centavos), com início da primeira 

parcela para o dia 10/11/2018, a ser depositada na conta do Conselho da 

Comunidade Banco do Brasil AG. 1320-X, conta corrente 18.913-8, 

CNPJ.10.437.856/0001-82, devendo a parte denunciada acostar cópia do 

comprovante de depósito nos autos após cada pagamento.

Claudinei Domiciano de Souza (CI 262308)

j) Efetuar o pagamento da importância de R$ 2.862,00 (dois mil, oitocentos 

e sessenta e dois reais) divididos em 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 

119,25 (cento e dezenove e vinte de cinco reais), com início da primeira 

parcela para o dia 10/11/2018, a ser depositada na conta do Conselho da 

Comunidade Banco do Brasil AG. 1320-X, conta corrente 18.913-8, 

CNPJ.10.437.856/0001-82, devendo a parte denunciada acostar cópia do 

comprovante de depósito nos autos após cada pagamento.

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Vistos etc.

Estando presentes os requisitos do art. 89 da Lei 9.099/95, tendo o crime 

pena mínima cominada igual ou inferior a 01 (um) ano, verificando que a 

parte acusada hodiernamente não está sendo processada e presentes os 

demais requisitos que autorizam a suspensão condicional do processo, 

considerando que a parte acusada aceita a proposta de suspensão 

condicional do processo, HOMOLOGO o referido acordo, declarando 

SUSPENDO o processo e submeto a parte acusada a período de prova de 

dois anos, não correndo a prescrição durante esse prazo, sob as 

condições acima determinadas pelo ilustre representante ministerial.

Expeça-se a guia de controle de cumprimento das condições assumidas 

pela parte ré, arquivando-se provisoriamente o feito.

Vincule-se valor de fiança a estes autos e transfira-o para a conta do 

Conselho da Comunidade de Mirassol D’Oeste/MT.

Em sendo apontado o inadimplemento de quaisquer das condições, 

certifique-se, intimando-se a parte ré para voltar a cumprir a obrigação no 

prazo de 05 (cinco) dias ou apresentar justificativa pelo descumprimento, 

mediante advogado ou Defensor Público.

Se a parte ré não for localizada, ou não voltar a cumprir a obrigação no 

prazo de 05 (cinco) dias ou não apresentar qualquer justificativa, 

certifique-se, encaminhando-se os autos conclusos.

Escoado o prazo de suspensão, 25/10/2020, certifique-se o cumprimento 

de todas as condições e concluso, anotando-se em sistema de controle.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, Vitória Godoy, encerrou-se esta audiência, sendo que 

os presentes assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

 Guilherme Ribeiro Rigon

Defensor Público

Gleica Teiche Moura

Advogado

William Catarino Soares

Advogado

Debora Alessandra Ferreira

Advogado

Claudinei Domiciano de Souza

 Parte ré

Diego Bindade de Jesus

Parte ré

Kleytton Cristianno Gomes da Silva

Parte ré

 Júlio César Araújo

Parte ré

 Aleone Oliveira dos Santos

Parte ré

Gabriel Barboza de Paula

Parte ré

Fernando de Almeida

 Parte ré

 Sandro Roberto Pires

Parte ré

 Rogério Vila Nova

Parte ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 226803 Nr: 2721-36.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso, 

Ezequiel Sabino da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCEL DE SÁ PEREIRA - 

OAB:12070

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE

JUÍZO DA TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA

REGIME ABERTO

Dia 25/10/2018, às 9h50min.

Autos n°: 226803

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o Promotor de Justiça, o Defensor do 

recuperando e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas.

 DELIBERAÇÃO

Pelo MM. Juiz foi deliberado:

 Vistos etc.

O reeducando foi advertido neste ato que deverá cumprir todas as 

medidas impostas às fls. 349/350. Desde já, sai advertido que o 

descumprimento de quaisquer medidas impostas será decretado a 

regressão do seu regime para o fechado.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Letícia Pereira da Silva, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Jean Garcia de Freitas Bezerra
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Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Guilherme Ribeiro Rigon

Defensor Público

Ezequiel Sabino da Costa

Recuperando

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 263089 Nr: 3175-59.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Messias dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: frank monezzi soares - 

OAB:24820, luiz emilio tolon - OAB:20011/e, marlucia alves de 

souza tolon - OAB:21059

 PROCESSO/CÓD. Nº 263089

Vistos, etc.

Recebo a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra CARLOS 

MESSIAS DOS SANTOS, por satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP, e 

por existir nos autos a presença dos pressupostos processuais, das 

condições da ação penal e principalmente por ter verificado no feito a 

presença de justa causa, ou seja, a existência da materialidade e os 

indícios de autoria.

 Cite-se o acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, em consonância com o art. 396 do CPP.

Consigne-se no mandado que o oficial de justiça deverá indagar ao 

acusado se este possui condições financeiras para constituir advogado. 

Em caso negativo, deverá informá-lo que será assistido pela Defensoria 

Pública, que desde já nomeio e determino sua intimação para apresentar 

resposta no prazo de até 10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A, § 2º, 

CPP.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, e se necessário requerer 

suas intimações.

Apresentada a defesa, manifeste-se o Ministério Público sobre as 

preliminares e documentos, se houverem, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos para análise da possibilidade de absolvição sumária (art. 

397, CPP) ou designação de audiência de instrução e julgamento.

Indefiro o pedido de expedição de certidão criminal circunstanciada feito 

pelo Ministério Público, tendo em vista que as informações requeridas são 

públicas e acessíveis ao membro ministerial, o qual está incumbido de 

aportar os autos eventuais certidões de antecedentes em face do 

denunciado.

Ademais, determino que a secretaria junte aos autos as certidões de 

antecedentes disponíveis no Sistema APOLO.

Tocante ao requerimento feito no item “3”, considerando que se trata de 

uma providência a ser realizada pelo próprio órgão ministerial, indefiro o 

pleito.

• Da representação pela prisão preventiva.

Trata-se de representação pela prisão preventiva formulada pela 

Autoridade Policial em desfavor do denunciado Carlos Messias dos 

Santos, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2º, incisos I e 

IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

 Assevera que a segregação cautelar afigura-se necessária para garantir 

a ordem pública, a conveniência da instrução processual e a aplicação da 

lei penal.

Informa que, por meio do boletim de ocorrência nº 2018.121436, chegou 

ao seu conhecimento que no dia 15.05.2018, o representado, 

acompanhado de mais duas pessoas não identificadas, portando arma de 

fogo e arma branca, atentaram contra a vida de João Alberto Alves de 

Oliveira, pois a vítima teria entregado esquema de venda de drogas de 

terceiros.

 Afirma que a vítima reconheceu o autor do delito Carlos Messias dos 

Santos no momento do crime, visto que já era conhecido seu.

Por essas razões, a Autoridade Policial entende não restar dúvidas quanto 

aos indícios suficientes de autoria recaindo sobre o representado, 

pugnando pela decretação de sua prisão preventiva, a fim de resguardar 

a ordem pública.

O Ministério Público se manifestou favorável à representação 

(fls.92-verso), argumentando que o indiciado solto poderá consumar o 

fato tentado.

É o relatório. Decido.

Verifico que a materialidade do delito foi demonstrada, conforme se infere 

dos documentos carreados ao presente pedido, notadamente pelo 

relatório policial subscrito pelo Delegado de Polícia Gutemberg de Lucena 

Almeida, boletim de ocorrência policial e depoimento da vítima.

Atinente aos indícios de autoria do crime, estes se encontram 

suficientemente apontados por meio do depoimento da vítima João Alberto, 

o qual fez o reconhecimento fotográfico (fl.25), apontando o representado 

Carlos Messias como sendo um dos autores do delito em tela.

Portanto, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, 

restam demonstrados os pressupostos iniciais da prisão preventiva.

 Não bastasse isso, além de o delito imputado possuir pena máxima 

superior a quatro anos, preenchendo o requisito previsto no art. 313, 

inciso I, do CPP, verifico, ainda, existentes os fundamentos ensejadores 

da custódia cautelar, mormente para garantia da ordem pública.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade 

contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem 

jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social.

 Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a 

decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do agente, antes 

e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, 

impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da 

atividade jurisdicional.

In casu, mostram-se patentes a gravidade em concreto do delito e a 

periculosidade social do agente, que cometeu, em tese, o delito de 

homicídio tentado, em concurso de pessoas, com uso de arma de fogo e 

arma branca.

Outrossim, o modus operandi descrito revela o que o agente, valendo-se 

de um carro modelo Saveiro, cor preta, esperou a vítima próximo à saída 

para a cidade de Curvelândia/MT, momento em que três pessoas saíram 

do citado carro, com a utilização de golpes de faca e arma de fogo, que 

somente não foi disparada em decorrência da movimentação de populares 

que ouviram os barulhos da discussão.

Ademais, saliente-se que conforme narrado no boletim de ocorrência, a 

diligência policial logrou êxito em encontrar o mencionado carro descrito 

pela vítima.

 Assim, tenho que os elementos contidos no incluso caderno investigativo 

são suficientes para respaldarem a representação oferecida pela 

Autoridade Policial.

 Sobreleva destacar que, em análise à folha de antecedentes criminais 

retirada do sistema APOLO, acostada às fls.93/94-verso, constata-se que 

o representado já responde a outras ações penais (CI 255876, 256231 e 

250892), bem como a um executivo de pena sob CI 104974.

 Em virtude dessas considerações, há forte receio de que o representado, 

em liberdade, continue a colocar em risco o meio social, encorajando-o a 

continuar na prática de novos crimes.

A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade 

do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de 

se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, 

além de constituírem fundamento idôneo para a prisão preventiva." 

(HC115462, 2.ª Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 

23/04/2013).

No mesmo sentido, é o entendimento dos tribunais:

HABEAS CORPUS - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 

2º, INCISO II C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP)– PRISÃO PREVENTIVA 

– 1. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADA 

A NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A 

CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – GRAVIDADE DO CRIME 

PERPETRADO – INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMAS SOB RISCO - 2. FALTA 

DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO – INOCORRÊNCIA - 

DECISÃO CONTENDO DEMONSTRAÇÃO DO FUMUS COMISSI DELICTI E DO 

PERICULUM LIBERTATIS – SEGREGAÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA PARA 

A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO 

CRIMINAL – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – 3. 

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE – INSUFICIÊNCIA – 

NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA SUFICIENTEMENTE 

DEMONSTRADA – ORDEM DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER 

MINISTERIAL 1. Não há que se falar em falta dos requisitos da prisão 

preventiva no decisum atacado se nele há referência à prova da 
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existência do crime e indícios suficientes de autoria e a necessidade de 

restrição da liberdade do paciente, está devidamente fundamentada na 

necessidade para a garantia da ordem pública e conveniência da 

instrução criminal. Ademais, idônea é a fundamentação do referido 

pressuposto se está demonstrada a gravidade concreta do delito, e a 

necessidade de acautelar o meio social, principalmente, a integridade 

física da vítima, visto que a mesma ainda não foi inquirida. 2. Encontra-se 

suficientemente fundamentada a decisão em que se demonstra a prova da 

materialidade e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), 

consubstanciados em elementos de cognição colhidos no curso das 

investigações policiais – tais como, depoimentos testemunhais -, e o 

periculum libertatis, sob a roupagem de algum dos requisitos do art. 312 do 

CPP, como ocorreu in casu. Se as circunstâncias delineadas quanto aos 

fatos, determinam a necessidade da prisão preventiva do paciente, devido 

a seus registros criminais, evidencia-se a necessidade da medida extrema 

de privação da liberdade para a garantia da ordem pública e conveniência 

da instrução criminal. 3. Meras alegações de que o Paciente ostenta 

condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar um 

decreto cautelar em que estejam presentes os requisitos autorizadores da 

referida segregação, devidamente demonstrados no decisum. (HC 

171042/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 06/02/2017).

Ante o exposto, presente um dos fundamentos ensejadores da custódia 

cautelar, qual seja a garantia da ordem pública, com fulcro no art. 311 e 

art. 312, ambos do Código de Processo Penal, DEFIRO o pedido formulado 

pela Autoridade Policial, a fim de DECRETAR a PRISÃO PREVENTIVA do 

representado CARLOS MESSIAS DOS SANTOS.

 Expeça-se mandado de prisão preventiva.

 Insira o mandado de prisão, a ser expedido, no Banco Nacional de 

Mandados de Prisão (BNMP), conforme determina o art. 1.777 da 

CNGC/MT.

Ciência à Autoridade Policial e ao Ministério Público.

Às providências necessárias.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

Mirassol D’Oeste-MT, 01 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 255292 Nr: 5710-92.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celestino Carmelo de Jesus Castriani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19.102, Victor Thiago Marques Ochiucci - OAB:14495-B

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 25 de outubro de 2018, às 16h20min.

Autos n°: 255292

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas. Em seguida foram ouvidas as testemunhas/vítimas Nilson 

Soratto, Victor Hugo do Nascimento, Andercley Cardoso Teodoro e 

procedido o interrogatório da parte ré. Registre-se que o(s) depoimento(s) 

foi(ram) gravado(s) observando-se o disposto no Provimento 71/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça, valendo o termo em anexo como termo de 

compromisso em relação à(s) testemunha(s).

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Com o retorno da missiva destinada à oitiva da testemunha Otávio 

Alcides, declaro encerrada a instrução processual, abrindo-se vistas às 

partes para memoriais finais, no prazo legal, iniciando pelo Ministério 

Público.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Jeferson Santana da Silva

Advogado

Celestino Carmelo de Jesus Castriani

Parte ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 251981 Nr: 4065-32.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudemir Coutinho Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IURI SEROR CUIABANO - 

OAB:10838

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 25 de outubro de 2018, às 15h30min.

Autos n°: 251981

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas. Em seguida foram ouvidas as testemunhas/vítimas Sueli de 

Lima, Vilma de Lima. Registre-se que o(s) depoimento(s) foi(ram) 

gravado(s) observando-se o disposto no Provimento 71/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça, valendo o termo em anexo como termo de 

compromisso em relação à(s) testemunha(s).

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Redesigno a presente audiência para o dia 20/02/2019, às 14:50h.

Expeça-se mandado de condução coercitiva da testemunha Marcelo Dias, 

vez que apesar de devidamente intimado deixou de comparecer.

Requisite-se novamente o Policial Vanderson Sousa.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Iuri Seror Cuiabano

Advogado

Claudemir Coutinho Coelho

Parte ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 247174 Nr: 1722-63.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 25 de outubro de 2018, às 14h30min.

Autos n°: 247174

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 
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supracitadas. Em seguida foram ouvidas as testemunhas/vítimas Talita 

Duarte dos Santos e Thainara da Silva França. Registre-se que o(s) 

depoimento(s) foi(ram) gravado(s) observando-se o disposto no 

Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça, valendo o termo em 

anexo como termo de compromisso em relação à(s) testemunha(s).

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Redesigno a presente audiência para o dia 20/02/2019, às 14:20h.

Expeça-se mandado de condução coercitiva da testemunha Kelthane de 

Oliveira Borges.

Requisite-se o Policial Thiago Mendes.

Expeça-se cópia das requisições e intimação do referido policial, visto que 

é a segunda audiência que não comparece nestes autos, com cópia ao 

Ministério Público para apuração de possível infração.

Vistas às partes sobre a perícia ora juntada, no prazo de 05 (cinco) dias.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Anatoly Hodniuk Júnior

Advogado

Joaquim de Freitas

 Parte ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 260501 Nr: 2028-95.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Willame Dourado, Diego Francisco 

de Oliveira, Silvana Maria Alves, João Pedro Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMÉLIA ROSANA DE SOUZA 

- OAB:5729-B, ELAINE CUNHA RODRIGUES DA CRUZ - OAB:23268/O

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos intimando a advogada Camelia Rosana, para que no 

prazo 10 (dez) dias apresentar resposta à acusação em relação ao 

acusado JOÃO PEDRO SANTOS SILVA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 257141 Nr: 545-30.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Reino de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DOS REIS SILVA - 

OAB:19991/O

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 25 de outubro de 2018, às 17h00min.

Autos n°: 257141

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas. Em seguida foi procedido o interrogatório da parte ré. 

Registre-se que o(s) depoimento(s) foi(ram) gravado(s) observando-se o 

disposto no Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça, valendo 

o termo em anexo como termo de compromisso em relação à(s) 

testemunha(s).

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Declaro encerrada a instrução processual, abrindo-se vistas às partes 

para memoriais finais, no prazo legal, iniciando pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Robson dos Reis Silva

Advogado

Márcio Reino de Souza

Parte ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 235688 Nr: 577-06.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodolfo José Souza de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:MT 11.473/A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Suspensão Condicional do Processo.

Dia 25 de outubro de 2018, às 14h30.

Autos n°: 235688.

PRESENTES: O Juiz de Direito e o Defensor das partes ré e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas.

 Antes de iniciar a audiência instrutória, foi passada a palavra ao Ministério 

Público que efetuou/retificou proposta de suspensão condicional do 

processo, de acordo com a lei 9.099/95. São as seguintes condições a 

serem cumpridas pela parte denunciada durante o período de suspensão 

de 02 (dois) anos:

• Condições gerais, para todos:

a) Deverá comparecer mensalmente a este Juízo, entre os dias 01 (um) e 

10 (dez) de cada mês.

b) manter seu endereço sempre atualizado nos autos;

c) proibição de ausentar-se da comarca por mais de 15 (quinze) dias sem 

prévia autorização do juízo;

d) Não frequentar bares, boates, prostíbulos e estabelecimentos 

congêneres, tampouco consumir bebida alcoólica em local público ou 

frequentar bocas de fumo;

e) Comparecer em Juízo sempre que intimado para tanto;

f) doar o valor eventualmente pago a título de fiança em conta do Conselho 

da Comunidade de Mirassol D’Oeste/MT.

• Condições individualizadas:

Rodolfo José Souza de Oliveira (CI 235688)

a) Efetuar o pagamento da importância de R$ 2.400,00 (dois mil e 

quatrocentos reais) divididos em 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 100,00 

(cem reais), com início da primeira parcela para o dia 10/11/2018, a ser 

depositada na conta do Conselho da Comunidade Banco do Brasil AG. 

1320-X, conta corrente 18.913-8, CNPJ.10.437.856/0001-82, devendo a 

parte denunciada acostar cópia do comprovante de depósito nos autos 

após cada pagamento.

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Vistos etc.

Estando presentes os requisitos do art. 89 da Lei 9.099/95, tendo o crime 

pena mínima cominada igual ou inferior a 01 (um) ano, verificando que a 

parte acusada hodiernamente não está sendo processada e presentes os 

demais requisitos que autorizam a suspensão condicional do processo, 

considerando que a parte acusada aceita a proposta de suspensão 

condicional do processo, HOMOLOGO o referido acordo, declarando 

SUSPENDO o processo e submeto a parte acusada a período de prova de 

dois anos, não correndo a prescrição durante esse prazo, sob as 

condições acima determinadas pelo ilustre representante ministerial.

Expeça-se a guia de controle de cumprimento das condições assumidas 

pela parte ré, arquivando-se provisoriamente o feito.
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Vincule-se valor de fiança a estes autos e transfira-o para a conta do 

Conselho da Comunidade de Mirassol D’Oeste/MT.

Em sendo apontado o inadimplemento de quaisquer das condições, 

certifique-se, intimando-se a parte ré para voltar a cumprir a obrigação no 

prazo de 05 (cinco) dias ou apresentar justificativa pelo descumprimento, 

mediante advogado ou Defensor Público.

Se a parte ré não for localizada, ou não voltar a cumprir a obrigação no 

prazo de 05 (cinco) dias ou não apresentar qualquer justificativa, 

certifique-se, encaminhando-se os autos conclusos.

Escoado o prazo de suspensão, 25/10/2020, certifique-se o cumprimento 

de todas as condições e concluso, anotando-se em sistema de controle.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

 Geovani Mendonça de Freitas

Advogado

Rodolfo José Souza de Oliveira

Parte ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 244200 Nr: 151-57.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilton Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:MT 11.473/A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 25 de outubro de 2018, às 14h00min.

Autos n°: 244200

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas. Em seguida foram ouvidas as testemunhas/vítimas Thiely 

Orlando dos Santos e Aldineis Xavier de Oliveira. Registre-se que o(s) 

depoimento(s) foi(ram) gravado(s) observando-se o disposto no 

Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça, valendo o termo em 

anexo como termo de compromisso em relação à(s) testemunha(s).

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Redesigno a presente audiência para o dia 20/02/2019, às 14:00h.

Expeça-se mandado de condução coercitiva da testemunha Rubens de 

Souza, vez que apesar de devidamente intimado deixou de comparecer.

Outrossim, extrai-se cópia da intimação e desta decisão com remessa ao 

Ministério Público, para apuração de possível infração praticada pela 

testemunha faltante.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Geovani Mendonça de Freitas

Advogado

Edilton Alves da Silva

Parte ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 262302 Nr: 2807-50.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Floro Alves da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 25 de outubro de 2018, às 14h30min.

Autos n°: 262302

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas

O réu não aceitou a proposta ofertada.

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Considerando que o réu não aceitou a proposta, abram-se vistas à 

defesa para apresentar resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Maria Aparecida Alves de Oliveira Leite

Advogada

Floro Alves da Cunha

Parte ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 263040 Nr: 3150-46.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natalino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pareira - 

OAB:12.070

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Suspensão Condicional do Processo.

Dia 25 de outubro de 2018, às 14h30min.

Autos n°: 263182, 262302, 263040, 258771 e 263091.

PRESENTES: O Juiz de Direito e os Defensores das partes rés e estes.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas.

 Antes de iniciar a audiência instrutória, foi passada a palavra ao Ministério 

Público que efetuou/retificou proposta de suspensão condicional do 

processo, de acordo com a lei 9.099/95. São as seguintes condições a 

serem cumpridas pela parte denunciada durante o período de suspensão 

de 02 (dois) anos:

• Condições gerais, para todos:

a) Deverá comparecer mensalmente a este Juízo, entre os dias 01 (um) e 

10 (dez) de cada mês.

b) manter seu endereço sempre atualizado nos autos;

c) proibição de ausentar-se da comarca por mais de 15 (quinze) dias sem 

prévia autorização do juízo;

d) Não frequentar bares, boates, prostíbulos e estabelecimentos 

congêneres, tampouco consumir bebida alcoólica em local público ou 

frequentar bocas de fumo;

e) Comparecer em Juízo sempre que intimado para tanto;

f) doar o valor eventualmente pago a título de fiança em conta do Conselho 

da Comunidade de Mirassol D’Oeste/MT.

• Condições individualizadas:

David Correia da Silva (CI 258771)
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a) Efetuar o pagamento da importância de R$ 1.862,00 (mil oitocentos e 

sessenta e dois reais) divididos em 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 

77,58 (setenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), com início da 

primeira parcela para o dia 10/11/2018, a ser depositada na conta do 

Conselho da Comunidade Banco do Brasil AG. 1320-X, conta corrente 

18.913-8, CNPJ.10.437.856/0001-82, devendo a parte denunciada acostar 

cópia do comprovante de depósito nos autos após cada pagamento.

Natalino da Silva (CI 263040)

b) Efetuar o pagamento da importância de R$ 1.862,00 (mil oitocentos e 

sessenta e dois reais) divididos em 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 

77,58 (setenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), com início da 

primeira parcela para o dia 10/11/2018, a ser depositada na conta do 

Conselho da Comunidade Banco do Brasil AG. 1320-X, conta corrente 

18.913-8, CNPJ.10.437.856/0001-82, devendo a parte denunciada acostar 

cópia do comprovante de depósito nos autos após cada pagamento.

Maurício de Sousa Araújo (CI 263091)

c) Efetuar o pagamento da importância de R$ 2.862,00 (dois mil, oitocentos 

e sessenta e dois reais) divididos em 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 

119,25 (cento e dezenove e vinte de cinco reais), com início da primeira 

parcela para o dia 10/11/2018, a ser depositada na conta do Conselho da 

Comunidade Banco do Brasil AG. 1320-X, conta corrente 18.913-8, 

CNPJ.10.437.856/0001-82, devendo a parte denunciada acostar cópia do 

comprovante de depósito nos autos após cada pagamento.

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Vistos etc.

Estando presentes os requisitos do art. 89 da Lei 9.099/95, tendo o crime 

pena mínima cominada igual ou inferior a 01 (um) ano, verificando que a 

parte acusada hodiernamente não está sendo processada e presentes os 

demais requisitos que autorizam a suspensão condicional do processo, 

considerando que a parte acusada aceita a proposta de suspensão 

condicional do processo, HOMOLOGO o referido acordo, declarando 

SUSPENDO o processo e submeto a parte acusada a período de prova de 

dois anos, não correndo a prescrição durante esse prazo, sob as 

condições acima determinadas pelo ilustre representante ministerial.

Expeça-se a guia de controle de cumprimento das condições assumidas 

pela parte ré, arquivando-se provisoriamente o feito.

Vincule-se valor de fiança a estes autos e transfira-o para a conta do 

Conselho da Comunidade de Mirassol D’Oeste/MT.

Em sendo apontado o inadimplemento de quaisquer das condições, 

certifique-se, intimando-se a parte ré para voltar a cumprir a obrigação no 

prazo de 05 (cinco) dias ou apresentar justificativa pelo descumprimento, 

mediante advogado ou Defensor Público.

Se a parte ré não for localizada, ou não voltar a cumprir a obrigação no 

prazo de 05 (cinco) dias ou não apresentar qualquer justificativa, 

certifique-se, encaminhando-se os autos conclusos.

Escoado o prazo de suspensão, 25/10/2020, certifique-se o cumprimento 

de todas as condições e concluso, anotando-se em sistema de controle.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, Vitória Godoy, encerrou-se esta audiência, sendo que 

os presentes assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

 Guilherme Ribeiro Rigon

Defensor Público

Marcel de Sá Pereira

Advogado

Mauricio de Souza Araújo

Parte ré

Adermo Mussi

Advogado

 Natalino da Silva

Parte ré

 David Correia da Silva

Parte ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254433 Nr: 5380-95.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorivan Palmeiras de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos ao douto advogado do reeducando para manifestar 

acerca do cálculo de pena, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 237151 Nr: 1339-22.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: robson dos reis silva - 

OAB:19991/o

 PROCESSO/CÓD. Nº 237151

 SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de executivo de pena em face do recuperando SEBASTIÃO 

PEREIRA DA SILVA, condenado à pena privativa de liberdade convertida 

em prestação pecuniária no importe de R$ 1.760,00 (um mil setecentos e 

sessenta reais), e limitação de final de semana, pelo período de dois anos.

 Consta às fls. 34/53 os comprovantes de adimplemento da prestação 

pecuniária, bem como ressai dos autos que o prazo fixado para a limitação 

de final de semana findou-se em 21.07.2018.

 É o relatório. Decido.

Em que pese à certidão de fl. 64, infere-se dos autos que o recuperando 

cumpriu integralmente a pena imposta, não havendo notícia de seu 

descumprimento.

Deste modo, julgo extinta a pena de SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA, e, 

em consequência, extingo o presente feito.

No tocante a pena de multa, ao cálculo desta, após, intime-se o(a) 

recuperando(a) para pagamento em 10 (dez) dias. Transcorrido aludido 

prazo sem pagamento da multa ou requerimento de parcelamento, nos 

termos do art. 51, do CP, a multa será considerada dívida de valor, 

aplicando-se as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda 

Pública. Para tanto, expeça-se e encaminhem a certidão da dívida ativa à 

Procuradoria Geral do Estado.

 Às providências e anotações necessárias. Após o trânsito em julgado, 

observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos, atentando-se o 

Sr. Gestor ao artigo 1.453 da CNGC.

P.R.I. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 20 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002093-42.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

C. O. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE BOTEGA OAB - MT6012/O (ADVOGADO(A))

RICARDO PORTEL MARTINS OAB - MT0009363A (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. R. (REQUERIDO)

G. C. D. A. D. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE POLATI OAB - PR45179 (ADVOGADO(A))

CARLOS DANILO MACHADO DE SOUZA OAB - PR78561 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

A. R. H. (TESTEMUNHA)

I. D. (TESTEMUNHA)
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N. J. H. (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO 

Considerando que até a presente data não houve o registro de ciência 

pelo sistema da intimação (1824263 - C.O.L. e 1824262 - G.C.D.A.D.R., 

nos termos da legislação vigente e do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar as partes, por seu(s) advogado(s), para tomar(em) 

ciência acerca da data designada para realização de Audiência de Oitiva 

de testemunhas, qual seja, dia 05/12/2018, às 13h30min, consignando que 

no que concerne a(s) intimação(ões) da(s) testemunha(s), cabe ao 

Advogado que a(s) arrolar proceder com a(s) sua(s) intimação(ões), sob 

pena de considerar o não comparecimento como desistência, nos ditames 

do art. 455, § 1°, § 2° e § 3°, do Código de Processo Civil, devendo o 

Advogado comprovar no prazo de 5 (cinco) dias a necessidade de 

intimação por oficial de justiça, desde que de forma fundamentada e de 

acordo com a legislação. Nova Mutum,26 de outubro de 2018. CAMILLA 

LETICIA RODRIGUES DA SILVA Gestora de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 70470 Nr: 3016-95.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eloiza Cristina Castelan, Adir Freo, Lucinete 

Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:MT 21387-B, DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE 

SOUZA - OAB:14690, Kamill Santana Castro e Silva - OAB:11887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte Exequente para, querendo, se manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, imediatamente conclusos 

para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 113478 Nr: 519-98.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agnaldo de Souza Porfírio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Eduardo Ferst, Nara Cristina Maciel, Cirilo 

Wanderlei Ferst

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luis Nascimento Moura 

- OAB:MT 16.604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A, 

Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte Exequente para, querendo, se manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito em relação ao 

disposto nos autos às fls. 33/34.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 114356 Nr: 935-66.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fiagril Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Gavineschi, Marcia Terezinha 

Gavineschi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI ABERTI - OAB:4061, 

RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:130.709, William Alexandre 

Bortolassi - OAB:8410-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 103649 Nr: 2545-06.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: N V M Comércio de Refeições Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRF S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:MT 11.393, Leandro Vicente Farias - 

OAB:MT/18.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE JOSE DA ROCHA - 

OAB:RS 36568

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte Requerida, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da prova emprestada acostada aos autos à fl. 808, 

requerendo que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 73295 Nr: 1811-94.2013.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bruno Rocha Brugnolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Equilibrio Industria Quimica Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 “Ex positis”, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, NEGO 

PROVIMENTO aos Embargos de Declaração interposto às fls. 246/250, 

mantendo inalterada a r. sentença às fls. 237/244 tal como concebida.De 

mais a mais, sem a condenação da pena prevista no art. 1.026, § 2°, do 

Código de Processo Civil, por não vislumbrar caráter manifestamente 

protelatório.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 93206 Nr: 1975-54.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Panpharma Distribuidora de Medicamentos LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rigoni e Bortoli LTDA - ME, Rodrigo Rigoni, 

Tulaine Aparecida Bortoli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Rezende Junior - 

OAB:9059/MT, Daniele Izaura da Silva Cavallari Rezende - OAB:MT 

6057/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.
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Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 97145 Nr: 4544-28.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL DA SILVA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 54383 Nr: 1867-64.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Equilibrio Industria Quimica Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Rocha Brugnolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Roberto Boni - 

OAB:MT 8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 Vistos, etc.

De proêmio, defiro o item “1” do pleito à fl. 149, cumpra-se nos termos ali 

delineado.

Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 90199 Nr: 72-81.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massafra & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helio de Oliveira Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arno Lopes Moreira - OAB:MT 

19.839, Isabella Tetilla Moreira Gewehr - OAB:MT 17.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 106239 Nr: 3989-74.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BORGNO TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALPHAGRAIN TRADING DE GRÃOS E 

ARMAZENS GERAIS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WISLEY SILVA E SANTOS - 

OAB:35913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Determino, ainda, a pesquisa sobre bens móveis da parte Executada, pelo 

Sistema Renajud.

Anote-se, no entanto, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) através do Sistema Renajud, mas mera restrição 

visando eventual e futura constrição propriamente dita, eis que, 

apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, ser providenciada sua 

constrição física/real, a partir de quando estará o juízo devidamente 

garantido.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 88036 Nr: 3748-71.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL BERNARDELLI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 79139 Nr: 2370-17.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Fontanelle Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

De proêmio, determino o prosseguimento do feito, considerando o 

delineado à fl. 81 acerca do descumprimento do acordo outrora 

homologado.

 Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 51748 Nr: 2771-21.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bolivar Transportes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Antonio Dantas Silva - 

OAB:255381-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Determino, ainda, a pesquisa sobre bens móveis da parte Executada, pelo 

Sistema Renajud.

Anote-se, no entanto, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) através do Sistema Renajud, mas mera restrição 

visando eventual e futura constrição propriamente dita, eis que, 

apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, ser providenciada sua 

constrição física/real, a partir de quando estará o juízo devidamente 

garantido.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 32684 Nr: 2250-52.2006.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, LHBA(, AKBA(, KCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Kauffman - OAB:MT 17.421, 

Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDINEIA KATIA BOSI - 

OAB:14981

 CERTIFICO que em razão da ausência do cadastro neste processo no 

Sistema Apolo do advogado da parte Executada, encaminho estes autos 

para NOVA expedição de matéria a imprensa com a mesma finalidade da 

intimação anterior, agora com os referidos cadastros devidamente 

atualizados, do teor da r. decisão de fls. 145/146v, in verbis: " (...)Ante a 

manifestação de interesse da parte Exequente, conforme pleito constante 

no “item a - fls. 141”, determino, ainda, a pesquisa sobre bens móveis da 

parte Executada, pelo Sistema Renajud. (...)Deste modo, somente em caso 

de não se lograr êxito na localização de aplicações financeiras via 

Bacenjud ou veículos, via Renajud, em nome do Executado, ou tendo sido 

efetivada constrição insuficiente, será possível o deferimento do pleito, 

hipótese na qual desde logo DEFIRO o pedido de penhora sobre o que 

couber ao Executado nos lucros da “Empresa Elektro Sistemas – José 

Osvaldo Figueiredo Araújo - ME”, seja pela distribuição de lucros ou em 

face de pro-labore, no importe de 30% do valor líquido, mediante a 

expedição do respectivo mandado de penhora. Por outro lado, INDEFIRO, 

por ora, os pedidos de pesquisa via Bacenjud e Renajud em nome da 

pessoa jurídica, em observância a ordem preferencial elencada em lei, 

devendo ser priorizada, em primeiro lugar, a penhora patrimonial de bens 

pertencentes à pessoa física do devedor. Por fim, tendo a parte 

Exequente demonstrado interesse em audiência de conciliação (“item 03 – 

fls. 137), DESIGNO audiência para tentativa de composição amigável das 

partes para o dia 07 de novembro de 2018, às 13h30min (horário oficial de 

Mato Grosso) pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca de Nova Mutum/MT.Intimem-se as partes por DJE, via 

Advogado constituído nos autos, ou pessoalmente, caso não tenha 

patrono constituído, salientando que deveras importante a presença das 

partes na audiência, salvo se os Advogados tiverem poderes para 

transigir.Caso reste infrutífera a tentativa de acordo, o feito deverá 

prosseguir em seus ulteriores termos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 28084 Nr: 1062-58.2005.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anédio Aparecido Tosta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 85447 Nr: 2213-10.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso (Fazenda Publica)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marli Melo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 
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13.310

 Vistos, etc.

Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Determino, ainda, a pesquisa sobre bens móveis da parte Executada, pelo 

Sistema Renajud, efetuando a restrição de transferência do bem imóvel.

Anote-se, no entanto, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) através do Sistema Renajud, mas mera restrição 

visando eventual e futura constrição propriamente dita, eis que, 

apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, ser providenciada sua 

constrição física/real, a partir de quando estará o juízo devidamente 

garantido.

A Secretaria Judicial deverá se atentar para a seguinte disposição da Lei 

de Execução Fiscal:

 “Art. 12 – (...) § 3º - Far-se-á a intimação da penhora pessoalmente ao 

executado se, na citação feita pelo correio, o aviso de recepção não 

contiver a assinatura do próprio executado, ou de seu representante 

legal”.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 80043 Nr: 3192-06.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Margarida Elizabeta Heintze

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Vieira Serpa - OAB:MT 

12758, Rafael Wasnieski - OAB:MT 15.469-A, Ricardo Roberto 

Dalmagro - OAB:MT 12.205-A, Thamires Hohenberger Mafissoni - 

OAB:MT 18783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos, etc.

Corrija-se a autuação, mudando-se os registros cartorários e distribuição 

para Cumprimento de Sentença.

Na forma do art. 534 do Código de Processo Civil, intime-se a parte 

Executada para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar 

impugnação, mediante remessa dos autos.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 88580 Nr: 4154-92.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourival Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regina Mara Gomes Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Dê-se integral cumprimento a decisão de fls. 32/33 (Bacenjud/Renajud), 

observando-se o número de CPF da Executada indicado às fls. 39/40.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 114900 Nr: 1276-92.2018.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jhennifer Xavier da Silva, Jaquiane Xavier de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT, Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josiane de Oliveira Mattos - 

OAB:MT 23.925, Maite Martina Santana e Santos Benevides - 

OAB:MT 21.954

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta por Jhennifer Xavier da 

Silva em desfavor de Município de Nova Mutum e Estado de Mato Grosso..

À fl. 40 dos autos, a parte Requerente informa a desistência da presente 

demanda, pugnando, ainda, pela sua extinção.

Os Requeridos às fls. 54 e 55 manifestaram concordância com o pedido 

de desistência.

Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência requerida à fl. 40, e por 

corolário, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte Autora, ficando, porém, suspensa a condenação a teor 

do art. 98, § 3°, do Código de Processo Civil. Incabíveis honorários 

advocatícios.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 97657 Nr: 4866-48.2016.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL DA SILVA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

De proêmio, considerando o acordo aportado nos autos às fls. 41/44, sua 

consequente homologação à fl. 45 e o delineado à fl. 47 acerca do 

descumprimento do acordo, determino o prosseguimento do feito, na forma 

prevista no art. 702, § 8°, do Código de Processo Civil.

Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Requerida, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Requerida através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Requerida, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte 

Requerente, para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias 

quanto ao resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 38235 Nr: 1208-94.2008.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Santos de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gomes Ribeiro e da Luz Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:
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 Vistos, etc.

Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 53866 Nr: 1366-13.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Torino Comercial de Veículos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Antonio Molossi - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Izaura da S. Cavallari 

Rezende - OAB:6057-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 46783 Nr: 2206-91.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Schneider Materiais para Construção Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laurozey de Arruda Gregorio (Empresa)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 47358 Nr: 2782-84.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão Ouro Verde 

de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bom Ar Climatizaçõ Serviço de Instalação e 

Manutenção Ltda - ME, Marcio Geremias Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irineu Roveda Junior - 

OAB:5688-A, Luis Felipe Lammel - OAB:MT 7.133, Zilaudio Luiz 

Pereira - OAB:4.427-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 Vistos, etc.

Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 51195 Nr: 2230-85.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão Ouro Verde 

de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Margarida Rosa de Almeida Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução proposta por Cooperativa de Credito de 

Livre Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi 

Ouro Verde MT em desfavor de Margarida Rosa de Almeida Moraes.

A parte Exequente à fl. 93 dos autos, informa que a parte Executada 

efetuou o pagamento da dívida.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Considerando o adimplemento pela parte Executada da obrigação, a 

extinção da demanda é medida que se impõem.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, com resolução de 

mérito, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes pela parte Executada. Sem honorários.

Transitada em julgado esta sentença, o que certificará o cartório, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias e arquivem-se estes 

autos, independentemente de nova determinação.

 P.I.C.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 104424 Nr: 2963-41.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Distribuidora Áurea de Medicamentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rigoni e Bortoli LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FARIA - OAB:MT 

4.318-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 
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a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 110002 Nr: 5938-36.2017.811.0086

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oliani Raspini - OAB:MT 14.330, 

Roberta Wobeto Baraldi - OAB:MT 14.381, Rocilda Maria Morais 

Costa - OAB:MT 23.582

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos, etc.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para, querendo, manifestar-se 

no prazo legal, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 70814 Nr: 3323-49.2012.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daiane Van Den Bylaardt, Victoria Alana Casarin, Luiz 

Pedro Franz, Gabriel Henrique Casarin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidnei Rodrigues de Matos - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Natanael José Rizzi - OAB:RS 

84.165, Rodrigo Luiz Andreatto - OAB:RS 66.843

 Vistos, etc.

De proêmio, ante a possibilidade de movimentação financeira, defiro o 

pleito de fls. 63 para fins de determinar que seja feita nova pesquisa e 

eventual bloqueio de valores via Bacenjud em contas bancárias em nome 

da parte Executada.

 Após realizada a diligência acima, no que tange ao pedido de liberação de 

valores, considerando o teor do Provimento n. 68/2018 do CNJ, intime-se a 

parte Executada para que, querendo, se manifeste acerca do pleito de fls. 

63, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

 Após, voltem-me conclusos para deliberação.

Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 36194 Nr: 2515-20.2007.811.0086

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Benedita de Araujo, Vital Donizete de Araujo Filho, 

Sebastião Vicente de Araújo, Célio Donizete de Araújo, Celino Vicente de 

Araújo, Sérgio Vicente de Araújo, Adenilson Simplicio de Araújo, Severo 

Vicente de Araújo, Sinezio Vicente de Araújo, Celina Maria Taveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Vital Simplício de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edivane Teixeira Dario - 

OAB:MT 18423/O, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Indefiro o pleito à fl. 130 do Banco do Brasil S.A., no tocante ao 

desarquivamento, uma vez que o feito já fora desarquivado (fl. 123), bem 

como o pedido para cadastramento na capa dos autos, por considerar que 

não ostenta condição de parte na demanda.

Contudo, defiro o pedido para vista dos autos fora da Secretaria Judicial 

pelo prazo de 10 (dez) dias, a teor do art. 7º, XVI, Lei n. 8.906/94.

Transcorrido o prazo, com ou sem vista, arquivem-se os autos, 

procedendo com as baixas e anotações de estilo.

Intimem-se os Advogados peticionantes à fl. 130.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 38421 Nr: 1421-03.2008.811.0086

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andre Piter da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Municipio de 

Nova Mutum - OAB:, Tatiana Peghim Merendi Ribeiro - OAB:MT / 

14.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wallison Kenedi de Lima - 

OAB:MT 16.704

 “Vistos, etc. Declaro encerrada a instrução probatória, de modo que, 

intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sucessivamente, apresentem os pertinentes memoriais finais, iniciando-se 

pela parte Autora. Após, vista ao Ministério Público. Saem as partes 

intimadas. Por fim, conclusos para sentença. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 115748 Nr: 1693-45.2018.811.0086

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos Antônio Marin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): réu desconhecido

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gizeli Paulina Holz - 

OAB:22586/O, Oduvaldo Lopes Ferreira - OAB:MT 14.196 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos, etc. A parte autora comprova que possui a composse de toda a 

área do Lote 82 A, sendo irrelevante a comprovação se a área invadida 

encontra-se englobada na área adquirida pelo contrato de fls. 21/24. Como 

em tal contrato não está delimita a área adquirida, não há como saber a 

real extensão do imóvel, bem como não existe matrícula especificada 

deste. Assim, a legitimidade ativa para demandar qualquer terceiro que 

invada a integralidade da área encontra-se presente com a parte autora. O 

requerido informa às fls. 60 que não adquiriu o imóvel de ninguém, 

somente ocupa a área por ouvir dizer que se trata de um excesso de 

área. O mapa do imóvel de fls. 58 comprova que não há qualquer excesso 

de área, estando toda a área abrangida no Lote 82 A e B. Neste contexto, 

trata-se de esbulho possessório o ato praticado pelo requerido Edivaldo 

Ferreira de Rezende e sua esposa Natividade Araújo Costa. Por fim, as 

testemunhas comprovam que a parte autora adquiriu a posse do imóvel 

regularmente e que a invasão se deu dentro da área do Lote 82 A. Pela 

boa fé da parte requerida, que compareceu ao ato desacompanhada de 

advogado, determino que esta desocupe o imóvel no prazo de 45 

(quarenta e cinco) dias, saindo intimada deste ato para iniciar a contagem 

do prazo de desocupação, bem como contestar a demanda. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Publicada em audiência, saem as partes 

intimadas para todos os fins.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 99021 Nr: 5734-26.2016.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência de Viagens e Turismo Serra Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiburcio Barboza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dagoberto Mariano Bernardi - 
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OAB:4864B-MT, Josemar Carmerino dos Santos - OAB:MT 7.072, 

Juliano Higino da Silva Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Guilherme Junior - 

OAB: MT 2.615, Luciana Palmieri Ferreira Corrêa da Costa - 

OAB:8064/MT, Rogerio Rodrigues Guilherme - OAB:MT 6.763

 Vistos, etc.Pois bem. Em que pese já tenha sido determinada a remoção 

dos bens, os quais foram depositados junto ao preposto da parte 

Exequente (fls. 73/74), e designada data para hasta pública, verifico em 

consulta Via Sistema Apolo que o laudo de avaliação não fora homologado 

quando distribuído originariamente sob o Código n. 81074. Verifica-se que 

a parte Executada foi intimada da penhora e avaliação conforme certidão 

de fls. 12, sendo não consta nos autos qualquer manifestação do 

demandado impugnando o referido laudo. Do mesmo modo, a parte 

Exequente, já tendo se manifestado nos autos após a juntada do laudo de 

avaliação, nada opôs acerca do referido laudo. Deste modo, não havendo 

qualquer manifestação em face do laudo de avaliação de fls. 11v, desde já 

o HOMOLOGO. De mais a mais, em observância ao ofício e decisão 

expedidos pelo Juízo Deprecante e juntados às fls. 83v/84, SUSPENDO a 

realização da hasta pública com relação ao veículo Semi Reboque (Placa 

AHC8071) até ulterior deliberação do Juízo Deprecante. Por fim, 

considerando que o Juízo Deprecante decidiu pela suspensão dos atos de 

expropriação somente com relação ao veículo Semi Reboque, prossiga-se 

o feito com relação ao outro bem penhorado (Motocicleta Placa NJG5853), 

cuja hasta pública já encontra-se designada para o dia 29/10/2018.Em 

resposta ao Ofício de fls. 83v, expeça-se ofício ao Juízo Deprecante 

comunicando-se acerca do teor da presente decisão, encaminhando-se 

junto cópia do laudo de avaliação de fls. 11v. Cumpra-se expedindo-se o 

necessário. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 25854 Nr: 2059-75.2004.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denofa do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitólio Luiz Mazzardo, Egídio José Mazzardo, 

Moacyr Antônio Mazzardo, Diva Albina Bottega Mazzardo, Fabia Andréia 

Kamchen Mazzardo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Liliane Pereira dos Santos - 

OAB:5.124-E, Milton Dabul Pompeu de Barros - OAB:MT/ 3.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Verci Moleta - OAB:MT 

3.533-B

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes, por intermédio de advogado constituído nos autos, 

ou na ausência de advogado intime-se pessoalmente, para no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifestarem acerca da avaliação de fls. 168/170.

Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 33723 Nr: 54-75.2007.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vitólio Luiz Mazzardo, Egídio José Mazzardo, Moacyr 

Antônio Mazzardo, Diva Albina Bottega Mazzardo, Fabia Andréia Kamchen 

Mazzardo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denofa do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Luiz Pedro Franz - OAB:MT 14.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Dabul Pompeu de 

Barros - OAB:MT/ 3.551

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos à Execução ajuizado por Vitólio Luiz Mazzardo, 

Egidio José Mazzardo, Moacir Antônio Mazzardo e Fabia Andréia 

Kamchen, qualificados nos autos, em face de Denofa do Brasil S.A., 

também qualificada.

A sentença de fls. 134/138 foi anulada por cerceamento de defesa, 

principalmente em relação ao bem de família.

Intimada as partes para produzirem provas no prazo de 10 (dez) dias às 

fls. 181, apenas a embargante manifestou no sentido de solicitar vistoria in 

loco, a ser realizada por Oficial de Justiça.

 Nomeio o Oficial de Justiça para realizar Inspeção/Vistoria, a ser 

designado de acordo com as Normas da C.N.G.C.

Assim, deve o Oficial de Justiça responder aos seguintes quesitos da 

inspeção judicial:

 1) O imóvel urbano, terreno n. 21, quadra 18, com área de 1.000 mil 

metros quadrados, matrícula e o imóvel urbano, terreno n. 22, quadra 18, 

com área de 1.000 mil metros quadrados são edificados e murados?

2) Em caso positivo, quem reside em cada um dos imóveis, trata-se de 

proprietário ou locatário?;

3) Descreva sucintamente as edificações, caso existentes?.

Intimem-se as partes para no prazo de 05 dias apresentarem quesitos 

para a presente vistoria, por analogia ao art. 421 do CPC, podendo 

apresentar assistente técnico em igual prazo.

Os custos da inspeção de devem ser arcados pelo Embargado por ter 

solicitado a vistoria/inspeção.

Deve o oficial de Justiça providenciar a intimação das partes no prazo de 

10 dias antes da inspeção/inspeção para que essas possam acompanhar 

tal diligência, em conformidade com o art. 442, parágrafo único, do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 98474 Nr: 5419-95.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosemilde de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.042 da CNGC, impulsiono 

estes autos à expedição de matéria para imprensa com a finalidade de 

intimar a parte autora, por meio de seu advogado, da juntada do Laudo 

Pericial de fls. 61/64, requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 102490 Nr: 1764-81.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERANDO ROSARINO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:MT 15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 80322 Nr: 3482-21.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ednaldo Euclides Boloneze

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto Buratti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Sartori dos 

Santos - OAB:MT 17.714, Wallison Kenedi de Lima - OAB:MT 16.704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilario Schiefelbein - 

OAB:MT 12.532-B, Rogério Antonio de Lima - OAB:MT 7.303-A

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 1.002 e 1.691, XVI da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte autora para que apresente 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme disposição do artigo 1.010, §1º, do CPC.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 93037 Nr: 1869-92.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Theisen Morss

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Diante do exposto e pelo mais que consta dos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial extinguindo o processo com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.Condeno a 

parte autora ao pagamento de custas e honorários que fixo em R$ 500,00 

(quinhentos reais), porém suspendo a sua exigibilidade, com fundamento 

no art. 98, parágrafo 3º, CPC, ante ao deferimento da gratuidade de 

justiça.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

procedendo-se as baixas e anotações de estilo. Publiquem-se. Intimem-se. 

Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 101567 Nr: 1186-21.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUZA FRANCO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, Marcelo Brasil Saliba - OAB:MT 11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Denota-se que intimada para comprovar a pesquisa de endereço da parte 

Executada, conforme decisão à fl. 52, a parte Exequente reiterou ao Juízo 

pela pesquisa, vide manifestação às fls. 53/54.

Nesse ponto, denota-se que a parte Exequente não comprovou nos autos 

a efetiva busca de endereços, uma vez que deixou de acostar ao feito 

qualquer extrato ou diligência realizada nesse sentido.

Ademais, mesmo que possível a pesquisa pelo juízo acerca do endereço a 

parte Executada, essa é subsidiária, e somente desenvolve-se quando 

provado várias tentativas de busca pela parte Exequente, conforme 

posicionamento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO 

DO PEDIDO DE BUSCA DO ENDEREÇO DAS EXECUTADAS PELO SISTEMA 

INFOJUD - CABIMENTO – DILIGÊNCIA REALIZADA PELO OFICIAL DE 

JUSTIÇA VÁRIAS VEZES NA RESIDÊNCIA DAS AGRAVADAS – CITAÇÃO 

INFRUTÍFERA – PRINCÍPIO DA CELERIDADE E EFICIÊNCIA PROCESSUAL 

-DECISÃO SINGULAR REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A consulta 

online aos sistemas infojud, com o intuito de obter informações acerca do 

endereço do executado, é medida cabível quando a parte exequente, após 

tentativas várias, não consegue atingir seu objetivo, devendo atender o 

princípio da celeridade e eficiência processual.” (AI 76499/2016, DESA. 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 11/10/2016, Publicado no DJE 19/10/2016). (Sem 

grifos no original).

Desta forma, intime-se a parte a parte Exequente para que no prazo de 15 

(quinze) dias, acoste aos autos o endereço da parte Executada, ou, 

comprovação que tentou localizar o seu endereço, de maneira efetiva, 

conforme delineado na decisão à fl. 52.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 89729 Nr: 4852-98.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS ANTONIO GOMES MIRANDA, Fernando 

Ambrosio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

De proêmio, determino que a Secretaria Judicial proceda com a resposta 

do solicitado no Ofício n. 149/2018/DF/NM às fls. 64/68.

Ademais, empreenda a Secretaria Judicial com os atos necessários ao 

envio da carta precatória expedida à fl. 63, considerando o pagamento 

dos emolumentos às fls. 61v°/62.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 48261 Nr: 3682-67.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Riquel Kretschmann - ME, Ricardo 

Riquel Kretschmann, Ricardo Riquel Kretschmann, Raquel da Silva Baptista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Almeida Vilela - 

OAB:MT 11.012, Paulo de Almeida Vilela - OAB:MT / 9.538

 Vistos, etc.

Intime-se a parte Exequente para, querendo, se manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, imediatamente conclusos 

para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 114706 Nr: 1148-72.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aquino Agrícola Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maxmar Cesar Souza, Paulo Cezar Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wallison Kenedi de Lima - 

OAB:MT 16.704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte postulante/exequente a fim de emendar a inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 321 do Código de Processo Civil) para fins de 

comprovar que houve o recolhimento das custas processuais, tendo em 

vista o teor da certidão de fls. 17.

 O não cumprimento da emenda a inicial acarretará o indeferimento da 

petição inicial, na forma do art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 110777 Nr: 6371-40.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kepler Weber Industrial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Municipio de 

Nova Mutum - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI DE CESARO 

PROVENCI - OAB:73366, Jordano Klein Lorenzoni - OAB:RS 77.763, 

Maria Cristina Schneider Lucion - OAB:RS 86.848

 Vistos, etc.

Intime-se a parte Executada para, querendo, se manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito acerca do delineado 

às fls. 21/22 pela parte Exequente.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, imediatamente conclusos 

para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036829/10/2018 Página 668 de 998



 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 116480 Nr: 2088-37.2018.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Caneppele, Amauri Fornari, Inês Scherpinski 

Fornari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eudes Gomes Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Rodrigues Fontelli - 

OAB:MT 8188-B

 Vistos, etc.

Apense-se o presente feito aos autos do Processo n. 

3833-86.2017.811.0086 – Código n. 105969, conforme decisão às fls. 

389/390.

Após, imediatamente conclusos.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 108740 Nr: 5347-74.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eudes Gomes Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Caneppele, Amauri Fornari, Inez 

Scherpinski Fornari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Rodrigues Fontelli - 

OAB:MT 8188-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 Vistos, etc.

Apense-se o presente feito aos autos do Processo n. 

3833-86.2017.811.0086 – Código n. 105969, conforme decisão às fls. 

86/87.

Após, imediatamente conclusos.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 112742 Nr: 126-76.2018.811.0086

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walter Alves dos Santos, Walter Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Marcos Roque de Faria - 

OAB:17293/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos, etc. Trata-se de ação de embargos de terceiro na qual as partes 

efetuaram o acordo. É o relatório. O acordo atende aos interesses das 

partes da demanda, sendo que o Ministério Público concorda com o 

acordado. Isto Posto, Homologo o Acordo Judicial por sentença, com 

fundamento no art. 487, III, “b”, do CPC. Publicada em audiência. Saem as 

partes intimadas. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Informe o Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso quanto ao acordo homologado, 

tendo perdido o objeto o agravo de instrumento. Homologo a desistência 

do prazo recursal. Em nada sendo requerido. Arquivem-se os autos.”

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 83479 Nr: 1098-51.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão Ouro Verde 

de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Antonio Mazalotti Dangui

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73084 Nr: 1603-13.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marina de Fátima Meldola Ribeiro Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Volkswagen do Brasil S/A, Automoto Fenavel 

Veículos, Trescinco Automóveis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Kawasaki - OAB:MT 

3.884, Luiz Gonçalo da Silva - OAB:4265/MT, Márcio Novaes 

Cavalcanti - OAB:SP 90.604, RICARDO GONCALVES SANTOS - 

OAB:421-A

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado por MARCELO DA 

PIEVE, processando-se nos moldes do art. 523 e seguintes do Código de 

Processo Civil, no qual pleiteia o recebimento dos honorários advocatícios 

fixados na sentença.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o 

pagamento voluntário da dívida, nos termos do art. 523, § 1º do CPC.

Fica advertido à parte executada que o não pagamento, no prazo legal, 

ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento).

Decorrido o prazo as executadas, sem manifestação, certifique-se e 

intime-se a exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito.

Proceda a retificação no tipo de ação para fazer constar cumprimento de 

sentença, bem como também constar como exequente Marcelo da Pieve e 

como executado Luiz Antônio da Silva.

Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73084 Nr: 1603-13.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marina de Fátima Meldola Ribeiro Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Volkswagen do Brasil S/A, Automoto Fenavel 

Veículos, Trescinco Automóveis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Kawasaki - OAB:MT 

3.884, Luiz Gonçalo da Silva - OAB:4265/MT, Márcio Novaes 

Cavalcanti - OAB:SP 90.604, RICARDO GONCALVES SANTOS - 

OAB:421-A

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado por MARINA DE 

FÁTIMA MELDOLA RIBEIRO MENDES em face de VOLKSWAGEM DO 

BRASIL, AUTOMOTO FENAVEL VEÍCULOS e TRESCINCO AUTOMÓVEIS, 

processando-se nos moldes do art. 523 e seguintes do Código de 

Processo Civil, no qual pleiteia o recebimento dos honorários advocatícios 

fixados na sentença.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o 

pagamento voluntário da dívida, nos termos do art. 523, § 1º do CPC.

Fica advertido as executadas que o não pagamento, no prazo legal, 

ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento).

Decorrido o prazo as executadas, sem manifestação, certifique-se e 

intime-se a exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito.

Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 32991 Nr: 2589-11.2006.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Randon Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edegar Luis Tombini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielle Izaura S. Cavallari 

Rezende - OAB:6.057/MT, Patrícia Biondo - OAB:51.346/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:MT 3.500-B, Valquiria Pereira Barbosa - OAB:MT 4.130

 Vistos.

Defiro o pedido de carga formulado pela parte requerida à fl. 165.

Após a devolução dos autos em cartório pelo causídico peticionante, 

retornem conclusos para apreciação.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 87257 Nr: 3250-72.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Lanzarini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nidera Sementes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Benetti Timm - 

OAB:170.628-A/SP, Paula A. Abi-Chahine Yunes Perin - OAB:273.374, 

Rafael Bicca Machado - OAB:RS 44.096

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte Requerida/Embargada, por seus advogados, 

para apresentar Contrarrazões aos Embargos Infringentes, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 120714 Nr: 3982-48.2018.811.0086

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdSRdT-M, CFdC, FCC, VdA, AEB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Favretto - 

OAB:MT 19.690

 Vistos.Trata-se de MEDIDA DE PROTEÇÃO proposta pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em favor dos interesses de 

KAUANE FERREIRA BRUM desfavor de VALDIR DE ALMEIDA, MUNICÍPIO 

DE SANTA RITA DO TRIVELATO, FABIO CORREIA CELESTINO, CARLA 

FERREIRA DO CARMO, ANDERSON EVANGELISTA BRUM, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Vieram os autos conclusos.É o 

relatório.Fundamento e decido.De proêmio, recebo o aditamento à inicial e 

determino a inclusão no polo ativo da demanda dos menores Flávia Luísa 

Ferreira Celestino, Fábio Henrique Ferreira Celestino e Fabrício Carlos 

Ferreira Celestino. No mais, designo audiência para o dia 07/11/2018 às 

11:00, para oitiva da menor, de sua genitora Carla e do padrasto Fábio, 

além da coordenadora do CRAS de Santa Rita do Trivelato (Kelen) e dos 

Conselheiros Tutelar (Sueli ou Lucenir). No mais, considerando o teor da 

certidão de fl. 141, NOMEIO a Dra. Ana Carolina Favretto OAB 19.690 para 

patrocinar os interesses da requerida Carla Ferreira do Carmo, a qual 

deve ser intimada da presente nomeação. Outrossim, certifique-se acerca 

da citação do requerido Anderson Evangelista Brum. Por fim, oficie-se ao 

Município de Nova Mutum/MT para que informe se o Município de Santa Rita 

do Trivelato está arcando com os custos da institucionalização da infante 

no Lar dos Girassóis.Caso o Município de Santa Rita de Trivelato não 

esteja arcando com as despesas do acolhimento da infante, o Município de 

Nova Mutum/MT deverá informar nos autos o saldo devedor em aberto. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. Com 

urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 86940 Nr: 3042-88.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bolivar Transportes Ltda, Bolivar Borges 

Machado, Marivone de Almeida Greff

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 47780 Nr: 3204-59.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mercado e Açougue Boa Amizade Ltda -Me, 

Luiz Carlos Gonçalves, Maria Nunes Gonçalves, Ivaldete de Jesus 

Gonçalves, Milton de Oliveira Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Rafael Buss - 

OAB:MT 7.023-B

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002557-66.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO HERNANDES DA SILVA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DA SILVA REGIANE OAB - PR79987 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JIMMY ANDERSON HUPPES (IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULA KUSTER ANDRIATA OAB - MT0015998S (ADVOGADO(A))

TATIANA PEGHIM MERENDI RIBEIRO OAB - MT14044/B (ADVOGADO(A))

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA CRISTINA MARTINS TREVISAN OAB - MT0011955A 

(ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

_________ Processo nº. 1002557-66.2018.8.11.0086 Vistos. Cuida-se de 

mandado de segurança impetrado por THIAGO HERNANDES DA SILVA – 

ME, com pedido de liminar, em face de suposto ato ilegal perpetrado pelo 

Secretário de Indústria, Comércio e Turismo de Nova Mutum/MT, buscando 

a concessão de autorização para que o impetrante realizasse o evento 

denominado “MEGA FEIRA DO BRÁS”, entre os dias 25 a 28 de outubro de 

2018, das 09h00 às 21h00, na cidade de Nova Mutum/MT, no Centro de 

Eventos Casarin. De acordo com as informações prestadas pelo 

impetrante, o alvará para realização do evento foi requerido 

administrativamente ao Município de Nova Mutum, mas foi indeferido pelo 
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Secretário de Indústria, Comércio e Turismo, eis que considerou que a 

realização da feira caracterizaria concorrência desleal ao comércio local. 

Tece suas argumentações neste mandamus mencionando que a decisão 

do Poder Executivo violaria os princípios norteadores da Administração 

Pública e outros princípios constitucionais, especialmente o da livre 

concorrência. Mais a frente, aduz que a decisão administrativa não teria 

sido fundamentada. Desse modo, impetrou o presente remédio 

constitucional visando à revisão do ato administrativo de indeferimento do 

alvará, forte na tese da ocorrência de ausência de justa fundamentação e 

violação a princípios constitucionais e administrativos. Requereu, 

liminarmente, a concessão de autorização para que a impetrante possa 

realizar o evento, entre os dias 25 a 28 de outubro de 2018, das 09h às 

21h00, na cidade de Nova Mutum, afastando o indeferimento 

administrativo. Os autos vieram conclusos para apreciação, no entanto, foi 

constatada a ausência do ato coator impugnado, motivo pelo qual foi 

determinado que a impetrante realizasse a emenda à inicial, trazendo aos 

autos o ato coator, eventual diploma legal municipal utilizado como 

fundamentação do indeferimento administrativo e a verificação quanto à 

autoridade coatora. O ato coator foi juntado no ID n°. 16137909, ocasião 

em que foi constatado que o Secretário Municipal de Indústria, Comércio e 

Turismo indeferiu o requerimento para a concessão do alvará sob o 

argumento de que tal evento seria prejudicial ao comércio local, visto a 

concorrência desleal estabelecida junto às empresas do Município de 

Nova Mutum, fato este que iria contra os objetivos da Secretaria Municipal 

de Indústria, Comércio e Turismo, que seria a promoção do consumo local; 

bem como pelo fato de que o local da realização da feira seria próximo à 

Escola Estadual José Aparecido Ribeiro, que, no dia 28/10/2018 seria local 

de votação nas eleições presidenciais de 2018, sendo que, considerando 

o grande número de pessoas, poderia ocasionar tumultos em virtude de 

divergências políticas. Em seguida, os autos retornaram novamente para 

análise, oportunidade em que a medida liminar foi deferida parcialmente por 

meu substituto legal, conforme decisão indicada no ID n°. 16139973, de 

modo a autorizar a impetrante THIAGO HERNANDES DA SILVA – ME a 

realizar a feira itinerante apenas nos dias 25, 26 e 27 de outubro, das 

09h00 às 21h00, considerando que no dia 28/10/2018 ocorrerá o segundo 

turno das eleições presidenciais e o local do evento está situado nas 

proximidades da Escola Estadual José Aparecido Ribeiro, um dos locais de 

votação. Foi determinada a intimação do Município de Nova Mutum acerca 

da presente decisão e a notificação da autoridade coatora para 

apresentação de informações, no prazo de 10 (dez) dias. Ato contínuo, o 

Município de Nova Mutum interviu no feito através da oposição de 

embargos de declaração, sustentando que a decisão embargada não teria 

se atentado ao disposto no Decreto Municipal n°. 119/2007, que 

regulamenta o horário de funcionamento do comércio local, isto é, de 

segunda-feira a sexta-feira, das 07h00 às 18h00, e aos sábados das 

07h00 às 18h00, em seu artigo 1°. Assim, argumentou que o horário de 

funcionamento da feira itinerante deferido violaria a legislação municipal, 

devendo ser adequado o horário de funcionamento da feira ao horário 

estabelecido no Decreto Municipal, ou seja, das 07h00 às 18h00. Trouxe 

anexa aos embargos cópia do Decreto n°. 119/2007, no ID n°. 16157503. 

Em seguida, o Município apresentou novo requerimento no ID n°. 

16166623, informando que a impetrante estaria comercializando produtos 

sem notas fiscais de origem, o que permitiria dizer que os produtos seriam 

objeto de contrafação, ferindo o direito do consumidor, motivo pelo qual o 

PROCON Municipal estaria tomando as providências cabíveis, 

oportunidade em que postulou pela REVOGAÇÃO DA LIMINAR concedida. 

Juntou ainda cópia da notificação realizada pelo PROCON ao impetrante, 

nos Ids n°. 16166632 e 16166627. Ato contínuo, houve manifestação do 

impetrante, postulando pela manutenção da liminar já deferida, pois não 

seria razoável que a Feira Itinerante fosse submetida aos mesmos 

horários do comércio local e que a fiscalização realizada pelo PROCON 

seria arbitrária e ilegal. Aduz que suas mercadorias teriam notas fiscais e 

que já teria havido fiscalização pela Receita Estadual. Alegou ainda que 

não haveria provas de que as mercadorias ali comercializadas seriam 

falsificadas e, por tais motivos, a liminar deveria ser mantida. Juntou 

documentos indicados nos IDs n°. 16182977, 16182981, 16182982, 

16182986, 16182989, 16183193, 16183195 e 16183198. O Ministério 

Público apresentou parecer constante do ID n°. 16180603, 

manifestando-se desfavoravelmente à concessão da segurança, 

considerando que não haveria direito líquido e certo da impetrante para ser 

resguardado por este writ. Narra que os atos praticados pelo PROCON 

teriam fé pública e que o direito à livre concorrência não seria absoluto, de 

modo que não poderia ser utilizado para permitir a comercialização de 

produtos ilícitos. Por fim, vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. De proêmio, consigno, com a devida vênia, que esta 

Magistrada não comunga do mesmo posicionamento exarado pelo 

substituto legal no dia 24/10/2018, considerando a ausência justificada 

desta julgadora. Em minha concepção, a ausência da comprovação do ato 

coator juntamente com a petição inicial deve ocasionar a extinção do 

remédio constitucional de plano, sem oportunizar emenda ao impetrante, 

considerando que a via do Mandado de Segurança é estreita, admitindo-se 

apenas prova pré-constituída, não havendo que se falar em dilação 

probatória. A ausência da documentação supraindicada torna o meio 

escolhido totalmente inadequado, eis que deve obedecer estritamente aos 

requisitos insculpidos na Lei 12.016/2009, de modo que este é o 

posicionamento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa do 

julgado colaciono abaixo: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 

MANDADO DE SEGURANÇA. REFÚGIO. ATO DO MINISTRO DA JUSTIÇA. 

INDEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO EM FACE 

DA DECISÃO DO CONARE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA 

(CÓPIA DAS DECISÕES DO CONARE E DO RECURSO ADMINISTRATIVO). 

1. Trata-se de mandado de segurança ajuizado por Ali Maqsood em face 

de ato do Exmo. Sr. Ministro de Estado da Justiça consubstanciado no 

indeferimento de recurso administrativo interposto em face de decisão do 

Conare que lhe negou a condição de refugiado. 2. Aduz, em síntese, para 

caracterizar seu direito líqüido e certo, que, por ter se casado com mulher 

de grupo religioso diferente do seu, tem receio de ser perseguido acaso 

seja obrigado a retornar a seu país de origem (o Paquistão) - 

especialmente porque, depois que o impetrante negou apoio a grupo 

ativista local, sua residência foi alvo de ataques sistematizados, dos quais 

resultaram a morte de seu pai e de outros integrantes de sua família - e, 

que, nestas condições, requereu o reconhecimento do status de 

refugiado. 3. Postulou a concessão de liminar, e, para configurar o perigo 

na demora, informou que foi comunicado do indeferimento de seu recurso 

administrativo em 24.6.2011 e que corre risco de sofrer danos 

irreparáveis se seu retorno for levado a cabo. O pedido liminar não foi 

avaliado porque houve denegação da segurança. 4. A concessão da 

condição de refugiado, conquanto se releve, sem dúvida, uma 

manifestação da soberania brasileira, pode ser sindicável junto ao 

Judiciário, na qualidade de ato administrativo. Esta foi a conclusão a que 

chegou o Supremo Tribunal Federal nos autos da Extradição n. 1.085, com 

superação do precedente que informava a matéria anteriormente (caso 

Padre Medina). 5. Contudo, para que o Judiciário possa se manifestar na 

esfera de um mandado de segurança, imperiosa é a formação dos autos 

na forma delimitada pelo art. 1º da Lei n. 12.016/09, que exige que o direito 

em jogo seja marcado pela liqüidez e certeza, as quais, por sua vez, estão 

configuradas pela necessidade de prova pré-constituída. 6. Na espécie, 

embora a pretensão do impetrante constitua pedido juridicamente possível 

e que esta Corte Superior seja competente, em princípio, para processar e 

julgar o feito, tendo em conta a prerrogativa de foro da autoridade coatora, 

não há, nos presentes autos, prova do ato coator, com seu inteiro teor. 7. 

A cópia dos inteiros teores da decisão do Conare e da posterior decisão 

de indeferimento do recurso administrativo interposto junto ao Ministro de 

Justiça é essencial para que se possa avaliar eventual ilegalidade do ato à 

luz da Lei n. 9.474/97 e dos princípios de direito que regulam o instituto 

humanitário do refúgio. 8. Sem tais peças, é impossível avaliar o pleito 

mandamental de forma equilibrada, por ausência de prova pré-constituída. 

9. Sustenta a parte agravante que não juntou os atos que negaram o 

refúgio porque a eles não teve acesso e que é a falta de fundamentação 

para a negativa que justificou a impetração da segurança. 10. Nada 

obstante, é de se observar, a partir de uma simples leitura da inicial, que o 

fato de a parte não ter tido acesso às decisões administrativas de 

indeferimento do pedido de refúgio claramente não é objeto da presente 

impetração, que se volta unicamente contra a ilegalidade, no mérito, do 

indeferimento do pedido formulado em sede administrativa. 11. Ainda que 

assim fosse, deveria haver prova de que houve requerimento para 

acesso aos documentos do procedimento administrativo junto às 

autoridades competentes, prova esta que, novamente, não existe nesses 

autos - aliás, em tese, se assim fosse, seria outra a medida cabível. 12. 

Ora, se a parte recorrente formulou recurso administrativo, teve contato, 

no mínimo, com a decisão do Conare que impugnou, e ao menos este ato 

deveria ter sido juntado aos autos, uma vez que ele foi mantido por 

decisão posterior do Ministro da Justiça. 13. Por fim, para a aplicação dos 

arts. 7º, inc. I, e 6º, § 1º, da Lei n. 12.016/09, é necessário ao menos um 
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indício de ilegalidade, que, reitero, não se vislumbra nestes autos, 

justamente porque não se sabe os limites e conteúdo da decisão que 

indeferiu o recurso administrativo. 14. A falta de prova pré-constituída é, 

pois, evidente. 15. Agravo regimental não provido. (AgRg no MS 

17.612/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 09/11/2011, DJe 18/11/2011) Todavia, não foi esse o 

entendimento adotado pelo Magistrado em substituição e foi determinada a 

intimação do impetrante para suprir a falta do referido documento. 

Apresentado o ato coator, optou por conceder parcialmente a segurança 

liminarmente, sob o argumento de que a Administração Pública Municipal 

estaria infringindo princípios constitucionais e administrativos, 

principalmente o da livre concorrência, entendendo que a realização do 

evento seria direito líquido e certo do impetrante. Com a vênia apresentada 

acima, novamente o posicionamento desta Magistrada diverge totalmente 

do entendimento utilizado pelo colega. Pois bem. O presente mandado de 

segurança foi impetrado no intuito de que fosse realizada a revisão de um 

ato administrativo, que apresentou todos os seus elementos na origem. 

Como é sabido, é vedado ao poder Judiciário realizar análise do mérito do 

ato administrativo impugnado, mas sim realizar mero controle de legalidade 

do ato, sob pena de ferir o princípio da tripartição de poderes e se imiscuir 

indevidamente na esfera do Poder Executivo. O Alvará solicitado pelo 

impetrante junto ao Poder Executivo Municipal se trata apenas de uma 

“roupagem”, a forma, a exteriorização, para a obtenção de licença ou 

autorização da Administração Pública para a prática de um ato ou 

exercício de alguma atividade. Logo, o seu conteúdo pode ser de licença 

ou autorização. O caso em epígrafe versa sobre a hipótese de 

autorização, eis que esse vocábulo é utilizado para designar ”o ato 

unilateral e DISCRICIONÁRIO pelo qual a Administração faculta ao 

particular o desempenho de atividade material ou a prática de ato que, sem 

esse consentimento, seria legalmente proibido.”[1] Nesse diapasão, 

abrange as hipóteses em que o exercício de atividades ou prática de atos 

são vedados legalmente ao particular por motivos de interesse público 

relativos à segurança, à saúde, à economia ou outro motivo ligado à tutela 

do bem comum. Tratando-se de ato discricionário da Administração 

Pública, esta não está obrigada a conceder a autorização, de modo que 

entendo que o Poder Executivo Municipal atuou dentro de seus poderes ao 

indeferir o pedido para concessão do alvará. Foi inclusive apontada a 

motivação do indeferimento da autorização requerida. Por outro lado, o ato 

administrativo apresenta todos os seus requisitos escorreitos, quais 

sejam, sujeito, forma, objeto, motivo e finalidade, razão pela qual não cabe 

ao Poder Judiciário realizar controle sobre o mérito do referido ato, de 

modo que a discricionariedade administrativa deverá ser respeitada. 

Sendo assim, estando evidente a regularidade dos elementos do ato 

administrativo impugnado pelo presente mandamus, NÃO HÁ QUE SE 

FALAR EM CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR POSTULADA. Ademais, em 

que pesem os argumentos sustentados pela impetrante, não vislumbro de 

qualquer forma qualquer lesão ao direito líquido e certo do impetrante, 

mormente quando evidenciada a legalidade do ato administrativo. 

Considerando as lições acima colimadas, ausentes os pressupostos 

autorizadores da concessão da ordem no mandado de segurança, a 

denegação é medida que se impõe e, consequentemente, REVOGO 

EXPRESSAMENTE A LIMINAR CONCEDIDA NO ID 16139973. Ante o 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DENEGO A SEGURANÇA 

em definitivo e JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, o 

que faço nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Isento de custas. Sem honorários, a teor do disposto no art. 25 da Lei nº 

12.016 de 2009. Ciência ao Ministério Público. Cumpra a secretaria o 

contido no artigo 13 da Lei nº 12.016, de 2009. Nova Mutum/MT, 26 de 

outubro de 2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito 

[1] DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 29. Ed. São 

Paulo: Atlas, 2010, p. 226

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001681-14.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA DE NAZARE BARROSO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALLISON KENEDI DE LIMA OAB - MT0016704A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001681-14.2018.8.11.0086 Vistos. Cuida-se 

de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, com 

pedido de liminar com base no Decreto Lei nº 911/69 com as alterações 

procedimentais previstas na Lei n. 10.931/2004 e Lei 13.043/2014, 

ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, em 

desfavor de PATRÍCIA DE NAZARÉ BARROSO DA SILVA, todos 

devidamente qualificados nos autos. Aduz a requerente que a requerida 

deixou de pagar prestações do financiamento obtido junto à instituição 

credora, tendo oferecido como garantia mediante alienação fiduciária o 

veículo Fiat Freemont, placas OBH-2610, Chassi 3C4PFABB7CT301258, 

ano 2012/2012, de cor branca. A autora demonstrou a constituição em 

mora da parte requerida, conforme notificação extrajudicial constante do 

ID 14382283. Diante disso, a requerente alega que estariam presentes os 

requisitos para o deferimento da liminar, pois teria efetuado a constituição 

da devedora em mora. Deferida a liminar de busca e apreensão pela 

decisão de ID nº14732885. Pela petição de ID nº 15968652, a requerida 

alegou, em síntese, a ausência de pressuposto da ação, qual seja, a 

constituição em mora, uma vez que a notificação extrajudicial teria 

constituído em mora pela parcela nº 45, já paga, enquanto a causa de 

pedir da petição inicial se referia às parcelas nº 46, 47 e 48. Juntou 

documento de comprovação de pagamento das parcelas nº 45 e 46 (ID nº 

15968655). Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. Considerando que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de 

direito, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, 

dispensando dilação probatória, em observância aos princípios da 

celeridade processual e da razoável duração do processo, passo a julgar 

antecipadamente a lide. Insta consignar que, para a concessão da busca 

e apreensão prevista no artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, faz-se 

necessário a comprovação da mora e, ainda, o inadimplemento do 

devedor. Nesse sentido, entende o Tribunal de Justiça do Rio Grande do 

Sul: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. 1. Mora configurada mediante notificação 

extrajudicial encaminhada por intermédio de Cartório de Títulos e 

Documentos. Validade. 2. Constitucionalidade do art. 3º do Decreto-Lei n. 

911/69. 3. Revelia. Inexistência de prova inequívoca do pagamento. Mora 

configurada. Manutenção da sentença de procedência. RECURSO 

IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70045048493, Décima Quarta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, 

Julgado em 19/04/2012. Oportuno aludir que o requerente aportou aos 

autos a configuração da mora mediante a notificação extrajudicial de ID nº 

14382283, referente à parcela de nº 45. Não obstante, pela análise dos 

autos, constato a presente busca e apreensão se funda no 

inadimplemento das parcelas de nº 46 (já paga), 47 e 48, em relação às 

quais não há prova da constituição em mora da requerida. Desse modo, 

não há, ainda, mora a justificar o pedido de busca e apreensão, e se o 

próprio credor aceitou o pagamento de eventuais parcelas vencidas, não 

mais há que se falar em vencimento antecipado da dívida. AdeMais, o 

entendimento jurisprudencial é no sentido da extinção do feito, ante a 

descaracterização da mora em virtude da ausência da concretização da 

notificação pessoal da devedora. Ante o exposto, e por tudo mais que nos 

autos consta, JULGO EXTINTO O FEITO, nos termos do artigo 485, IV, do 

Código de Processo, tendo em vista a ausência de constituição em mora 

da requerida, por consequência, revogo a liminar de ID nº 14382283. 

Assim, CONDENO o requerente nas custas e despesas processuais, os 

quais já estão pagos conforme cálculo de fl. 44, bem como nos honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, na forma do 

artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Nova Mutum/MT, 26 

de outubro de 2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001525-26.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JARDSON DOUGLAS MELO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1001525-26.2018.8.11.0086 Valor da causa: $10,000.00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JARDSON 

DOUGLAS MELO ALVES Endereço: RUA DAS CEREIJEIRAS, 03, BELA 

VISTA, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - MT0019588A POLO 

PASSIVO: Nome: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Endereço: RUA ANTONIO PEDROSO, S/N, KM 

01, BLOCO 02, DOURADINA - PR - CEP: 87485-000 Senhor(a): JARDSON 

DOUGLAS MELO ALVES Pelo presente, extraído dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria para que compareça à Audiência de Conciliação designada, sob 

pena de extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

23/01/2019 Hora: 16:30 , a ser realizada na sede do juízo, no endereço 

acima indicado. OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. NOVA 

MUTUM, 26 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001527-93.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JARDSON DOUGLAS MELO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1001527-93.2018.8.11.0086 Valor da causa: $10,000.00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JARDSON 

DOUGLAS MELO ALVES Endereço: RUA DAS CEREIJEIRAS, 03, BELA 

VISTA, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - MT0019588A POLO 

PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, 1300, 

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78045-901 Senhor(a): JARDSON DOUGLAS MELO ALVES Pelo 

presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, 

procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que compareça à 

Audiência de Conciliação designada, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 23/01/2019 Hora: 17:30 , a ser 

realizada na sede do juízo, no endereço acima indicado. OBSERVAÇÕES: 

1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, 

s) e portando documentos pessoais ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. NOVA MUTUM, 26 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 
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Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000401-08.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ROCHA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR E AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO PROCESSO n. 1000401-08.2018.8.11.0086 Valor da causa: 

$5,000.00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: LUIZ ROCHA DA SILVA Endereço: Rua das 

Pitombeiras, 1892-W, Flamboyants, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 

Endereço: PRAÇA QUINZE DE NOVEMBRO, 20, Andar 11, Salas 1101 e 

1102, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20010-010 ADVOGADO 

DO(A) REQUERIDO: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - 

MT0014992S Senhor(a): REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO 

MULTIPLO Pelo presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para o 

CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR DEFERIDA, e PROCEDO À CITAÇÃO 

para, querendo, responder a ação no prazo legal, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento, assim como a sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência de conciliação designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 24/01/2019 Hora: 

13:30 MEDIDA LIMINAR: Vinculado a disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento. ADVERTÊNCIA: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

Em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência a respectiva carta de preposição e demais atos constitutivos, 

sob pena de revelia. A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o 

caso, ou se proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) 

o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) 

e portando documentos pessoais. NOVA MUTUM, 26 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 117725 Nr: 2653-98.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tariane Francieli Gonçalves Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para abrir vista dos autos ao 

Advogado(s) do Réu(s), via DJE, para OFERECER AS ALEGAÇÕES 

FINAIS, no prazo legal. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 113148 Nr: 364-95.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roniclezio Pereira Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Triches de Oliveira - 

OAB:23.578/O

 Vistos.Trata-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público em face de 

Roniclezio Pereira Cardoso pela suposta prática do crime previsto no art. 

33, “caput”, da Lei 11.343/06. O denunciado foi devidamente notificado e 

apresentou defesa preliminar à fl. 79, reservando-se no direito de realizar 

sua defesa ao final da instrução processual.É o breve relatório. 

Decido.Considerando que o processo se encontra em fase embrionária e 

os fatos narrados na exordial acusatória somente poderão ser 

esclarecidos durante a instrução processual, por ora, basta à análise da 

existência de elementos suficientes para o recebimento da denúncia e 

estes, indiscutivelmente estão presentes.Portanto, as alegações trazidas 

apenas poderão ser esclarecidas com a instrução do processo, pois se 

prendem ao mérito.Assim, inexistindo questões de ordem material ou 

processual que possa impedir o processamento do feito, impõe-se o seu 

prosseguimento com a devida instrução processual, bem como 

considerando que a denúncia satisfaz os requisitos do art. 41 do CPP, 

recebo-a, na forma interposta em juízo.Designo o dia 21 de novembro de 

2018, às 16h00min, para realização da audiência de instrução e 

julgamento.Cite-se e intime-se o acusado.Intimem-se, ainda, as 

testemunhas arroladas pela Acusação e Defesa a comparecer no ato, 

expedindo-se carta precatória para que testemunhas que por ventura não 

residam nesta comarca sejam ouvidas perante o juízo do local onde 

estiverem.Considerando que o réu está preso na comarca de Sinop/MT, 

determino que seu interrogatório seja deprecado para aquela Comarca. 

Destaco que a medida não apresenta nenhum prejuízo à instrução 

processual, visto que o réu poderá ser acompanhado no ato pelo 

Defensor Público atuante na Comarca onde o réu será interrogado, sendo 

plenamente possível que os dois Defensores comuniquem-se antes da 

audiência para troca de informações quanto às provas já colhidas, caso 

entendam que isso se faz necessário.Ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 120469 Nr: 3869-94.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberta Wobeto Baraldi - 

OAB:MT 14.381

 Vistos. Trata-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público em face de 

Avelino José da Silva, pela suposta prática do crime previsto no art. 

217-A, “caput”, c.c art. 226, inciso II, do Código Penal, por duas vezes.O 

acusado foi devidamente citado e apresentou resposta à acusação às fls. 

88/90, arguindo, preliminarmente, a nulidade do interrogatório na fase 

policial (fls. 16/17), em razão do acusado não ter sido acompanhado por 

advogado durante o ato. Decido.No presente caso, constato a existência 

de lastro probatório mínimo e a circunstância de que os fatos narrados 

constitui infração penal. Uma vez reunidos esses requisitos, a denúncia 

deve ser recebida, deflagrando-se a ação penal. Somente com a dilação 

probatória poder-se-á averiguar a real prática dos fatos descritos, a 

participação e o elemento subjetivo da ação da denunciada, bem como sua 

eventual adequação ao tipo em cuja sanção restou incurso, respeitada a 

ampla defesa e sob o crivo do contraditório.Em relação à arguição da 

Defesa de nulidade do interrogatório do acusado ocorrido na fase de 

inquérito, verifico que nenhuma razão assiste o ilustre causídico.Não há 

nenhum vício no termo de interrogatório capaz de macula-lo, ao contrário 

disso, verifico que o então autuado foi devidamente cientificado do seu 

direito de permanecer em silêncio e de se fazer acompanhar por 

advogado. Destarte, por verificar que não estão presentes circunstâncias 

que ensejam a absolvição sumária da acusada nos termos do art. 397 e 

incisos do Código de Processo Penal, e ainda por inexistir outras questões 

de ordem material ou processual que possam impedir o processamento do 

feito, impõe-se o seu prosseguimento com a devida instrução 

processual.Assim, designo o dia 05 de dezembro de 2018, às 14h00min, 

para realização da audiência de instrução e julgamento. Intime-se o 

acusado e as testemunhas arroladas pela Acusação e Defesa a 

comparecerem no ato, expedindo-se carta precatória para que 

testemunhas que por ventura não residam nesta comarca sejam ouvidas 

perante o juízo do local onde estiverem.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 120475 Nr: 3875-04.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Lemes do Padro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto de Almeida Gil - 

OAB:7154/MT

 Vistos.

Tendo em vista a certidão de fl. 21, proceda-se a devolução da presente 

carta precatória à Comarca de origem com nossa homenagem de estilo.

Ademais, cancelo a audiência outrora aprazada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 122697 Nr: 4865-92.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdiane Pereira Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Roberto Gomes dos 

Santos - OAB:13025/0

 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada.

Designo audiência para o dia 28/02/2019, às 16h45min.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 122929 Nr: 4940-34.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de São Paulo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Luis Vilas Boas Soares, André Luis 

Gonçalves Arantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gizeli Paulina Holz - 

OAB:22586/O, Lennon Marcus da Silva Souza - OAB:406018/SP, 

Oduvaldo Lopes Ferreira - OAB:MT 14.196 B

 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada.

Designo audiência para o dia 31/01/2019, às 14h45min.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 108122 Nr: 5004-78.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberson Siqueira de Melo - 

OAB:MT 18.701

 Vistos em correição.

Cuida-se de processo executivo de pena do reeducando Anailton dos 

Santos, onde consta a condenação de 08 anos de reclusão, em regime 

semiaberto, além do pagamento de 560 dias-multa, pela prática do crime 

previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06, com as disposições da Lei 

8.072/90 e artigo 14, da Lei 10.826/03, em concurso material.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o presente PEP está 

suspenso porque o reeducando encontrava-se preso (fl. 28).

Considerando a certidão de fl. 35 (a numerar) que diz que o reeducando 

não está mais preso, designo audiência admonitória para o dia 28/02/2019, 

às 17h30min.

Intime-se o reeducando.

Intimem-se o Ministério Público e à Defensa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 33818 Nr: 145-68.2007.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deonei Sebastião da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Rafael Buss - 

OAB:MT 7.023-B

 Vistos.

Considerando o retorno do presente executivo à este Juízo, bem como o 

teor da certidão de fls. 115, vistas ao Ministério Público para informar 

endereço atualizado do reeducando e/ou requerer o que entender de 

direito.

Após, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 120224 Nr: 3766-87.2018.811.0086

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marciliano Ferreira Lima, WLALNIR LIMA 

NASCIMENTO, Fagna Fabiana da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Ivonir Alves Dias - OAB:MT 13.310, 

Nevio Pegoraro - OAB:MT 6.904

 .Assim, inexistindo questões de ordem material ou processual que possa 

impedir o processamento do feito, impõe-se o seu prosseguimento com a 

devida instrução processual, bem como considerando que a denúncia 

satisfaz os requisitos do art. 41 do CPP, recebo-a, na forma interposta em 

juízo.Designo o dia 28 de novembro de 2018, às 15h30min, para realização 

da audiência de instrução e julgamento.Citem-se e intimem-se os 

acusados.Intimem-se, ainda, as testemunhas arroladas pela Acusação e 

Defesa a comparecer no ato, expedindo-se carta precatória para que 
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testemunhas que por ventura não residam nesta comarca sejam ouvidas 

perante o juízo do local onde estiverem.Requisite-se à direção da Cadeia 

Pública local, a presença do réu Marciliano Ferreira Lima. Oficie-se a 

SEJUDH, requisitando-se o comparecimento da ré Fagna Fabiana da 

Costa, presa na Cadeia Pública de Nortelândia/MT, assim como do réu 

Wlalnir Lima Nascimento, atualmente recolhido na Penitenciária “Ferrugem”, 

em Sinop/MT.Expeça-se, ainda, ofício à delegada de polícia, Dra. Angelina 

Andrade Ferreira, para encaminhar a este Juízo, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o relatório final da interceptação telefônica deferida nos autos da 

Medida Cautelar de n.º 2993-72.2018.811.0086.Ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 117818 Nr: 3931-37.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andrei Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberson Siqueira de Melo - 

OAB:MT 18.701

 Vistos.

Trata-se de executivo de pena do reeducando Andrei Batista da Silva, 

condenado às penas de:

1) 09 (nove) anos e 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em 

regime fechado, além do pagamento de 115 (cento e quinze) dias-multa, 

pela pratica do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código 

Penal.

2) 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, além 

do pagamento de 85 (oitenta e cinco) dias-multa, pela pratica do crime 

previsto no artigo 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal.

3) 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 52 (cinquenta e dois) dias de 

reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 52 (cinquenta e dois) 

dias-multa, pela pratica do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos I e II, e 

artigo 171, caput, ambos do Código Penal.

Último cálculo de pena do reeducando à fl. 214.

Às fls. 226/226v, o Ministério Público requereu a retificação da detração e 

da interrupção do calculo de pena de fl. 214.

 Relatei o necessário. Decido.

Retifique-se o cálculo de liquidação de pena de fl. 214, devendo constar 

como detração o período de 25/06/2003 a 14/12/2003, bem como constar 

como interrupção o período entre 08/06/2005 a 28/01/2006 e 04/12/2006 a 

18/02/2018.

Elaborado o cálculo, vistas dos autos ao Ministério Público e a Defesa.

Em seguida, voltem conclusos.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 89741 Nr: 4860-75.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabrício Benedito dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530

 Vistos.

Considerando a vinda do presente Executivo de Pena a este Juízo, vistas 

ao Ministério Público.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 114217 Nr: 853-35.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdC, LdJC, MdSS, RLPdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Jackeline Moreira Martins Pacheco - 

OAB:10.402/MT, Janisley Broetto Alves - OAB:MT 24.330/O

 Em resumo, para fins de publicação desta sentença: JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para: 1) CONDENAR o réu 

Rafael Lucas Paschoal de Pinho, pela prática dos crimes previstos pelo 

artigo 157,§2º, incisos I e II, por seis vezes, na forma do artigo 70, todos 

do Código Penal, e do artigo 12 da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69 do 

Código Penal, à pena de 09 (nove), 06 (seis) e 20 (vinte) dias, em regime 

inicialmente fechado, e ABSOLVÊ-LO da acusação quanto à prática do 

crime previsto pelo artigo 33, caput da Lei 11.343/06, forte no artigo 386, 

VII; 2) CONDENAR o réu José Augusto da Cunha, pela prática dos crimes 

previstos pelo artigo 157,§2º, incisos I e II, por seis vezes, na forma do 

artigo 70, todos do Código Penal à pena de 08 (nove), 06 (seis) e 20 

(vinte) dias, em regime inicialmente fechado; 3) ABSOLVER, com espeque 

no artigo 386, VII, do CPP, o réu Matheus dos Santos Silva, qualificado às 

fls. 05/06 dos autos, de todas as acusações que lhe foram imputadas na 

denúncia; 4) CONDENAR a ré Letícia de Jesus Corsini, qualificada às fls. 

06 dos autos, pela prática do crime previsto pelo artigo 33,§4º do Código 

Penal, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses, em regime inicial aberto, e 

ABSOLVÊ-LA da acusação quanto à prática do crime previsto pelo artigo 

12 da Lei 10.826/03.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 69834 Nr: 686-51.2015.811.0012

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMDSL, ALAT, CH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÀJP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - OAB:13.217-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso V, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, sem a apreciação do mérito da 

causa.Custas pela parte autora.Em face da assistência judiciária deferida, 

determino a suspensão da cobrança da condenação pelo prazo de cinco 

anos ou até a data em que não mais fizer jus aos benefícios, nos termos 

do artigo 98, § 3º do NCPC.Decorrido o prazo legal, dê-se baixa no 

Cartório do Distribuidor e arquivem-se os autos.P.I.C.Nova Xavantina/MT, 

24 de outubro de 2018. Luciene Kelly Marciano RoosJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 84353 Nr: 4079-47.2016.811.0012

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA, JOÃO BATISTA VAZ 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): À JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIA BORGES DE SA - 

OAB:22.134-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 É o breve relato. Fundamento e decido.Nos termos dos artigos 320 e 321 

do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte autora para, no prazo legal, 

emendar a inicial, a fim de: - nomear corretamente a presente ação; - 

inserir o Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso 

(DETRAN) no polo passivo da presente ação; - adequar a fundamentação 

e pedidos da inicial, nos termos do art. 319 e seguintes do CPC. Nesse 

sentido é a jurisprudência vigente: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICADO. DETRAN. VEÍCULO AUTOMOTOR INCENDIADO. 

BAIXA DE REGISTRO DE VEÍCULO. POSSIBILIDADE Dada a impossibilidade 

de cumprimento das exigências legais previstas no art. 126, do CTB e da 

Resolução 11/98 do CONTRAN, deve o DETRAN/RS proceder à requisição 

de baixa administrativa, independentemente da apresentação do recorte 

de chassis. Ainda, não há falar em débito de IPVA pendente de pagamento 

após a ocorrência do sinistro (art. 4º, § 1º, da Lei 8.115, de 30 de 

dezembro de 1985). Apelo desprovido. (Apelação Cível Nº 70079052106, 

Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco 
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Aurélio Heinz, Julgado em 10/10/2018).PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA NO REGISTRO DE PROPRIEDADE DO 

VEÍCULO. Veículo desmanchado como sucata sem a devida comunicação 

aos órgãos de trânsito. Autor que não se volta contra a exigência de 

multas, tributo e taxas incidentes sobre o bem. Pretensão exclusivamente 

à baixa do registro de propriedade do veículo. Falta de razoabilidade na 

manutenção ad aeternum do registro de veículo já desmontado. Sentença 

reformada. Pedido procedente. Recurso provido. (grifo nosso) O não 

atendimento desta determinação judicial implicará no indeferimento da 

petição inicial, com a consequente extinção do feito sem resolução do 

mérito.Intime-se.Luciene Kelly Marciano Roos Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 106855 Nr: 4177-61.2018.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRACIELE SOUSA DE JESUS, WANDERSON 

APARECIDO SILVA KINSEL, ANTONIO FRANCIEL FERREIRA MELO NETO, 

DENILSON LEITE DA SILVA, JOÃO PAULO CORREIA RIBEIRO, RHAYLLA 

LUIZA SCAPINI, FLÁVIO FERNANDES DE FREITAS, CRISTINA 

WANDERLEYS DE SOUZA, DEIVISON LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5.048, DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - OAB:6883, 

TÚLIO TOYAMA FALEIRO - OAB:19014

 Vistos.

Nos termos do artigo 406, §2º, do Código de Processo Penal, o máximo de 

testemunhas a serem arroladas pelas partes é de 8 (oito) pessoas por 

fato.

Conforme leciona Eugênio Pacelli de Oliveira (2010, p. 432/433), “no 

processo de competência do Tribunal do Júri [...] as partes poderão arrolar 

até oito testemunhas na fase da acusação e instrução preliminar – art. 

406, CPP, e seguintes, baixando para cinco testemunhas em Plenário [...]. 

É importante observar que o número de testemunhas diz respeito aos 

fatos imputados. [...] O limite é, portanto, para cada fato”.

 No mesmo sentido, é o entendimento da jurisprudência do E. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso:

Ementa: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE 

CADÁVER. LIMITE MÁXIMO TESTEMUNHAS. ART. 401 DO CPP. Consoante 

entendimento jurisprudencial consolidado nas Cortes Superiores e 

entendimento pacificado pela doutrina, o limite máximo de testemunhas 

descrito no artigo 401 do Código de Processo Penal deve observar, 

necessariamente, a quantidade de fatos imputados a cada denunciado. 

Precedentes. LIMINAR RATIFICADA. ORDEM CONCEDIDA. (Habeas Corpus 

Nº 70067198283, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Victor Luiz Barcellos Lima, Julgado em 17/12/2015).

Dessa forma, intime-se o Ministério Público para, em cinco dias, adequar o 

número de testemunhas nos termos legais, sob pena de serem aceitas e 

intimadas somente as oito primeiras constantes do rol oferecido denúncia.

Ademais, DETERMINO O DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO em relação 

aos denunciados Antonio Franciel Ferreira Melo Neto, Flávio Fernandes de 

Freitas, Graciele Sousa de Jesus, João Paulo Correia Ribeiro e Wanderson 

Aparecido Silva Kinsel, pois se encontram foragidos, não tendo sido 

encontrados para citação.

 Após, para o prosseguimento do feito, voltem-me conclusos para 

designação de audiência.

Cumpra-se, URGENTEMENTE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 89586 Nr: 2382-54.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIAS MIOTTI DOS SANTOS NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FILIPE CARIÚS SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 204246.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 12/02/2019 às 10h00min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Rogéria Borges Ferreira

Gestora Judiciária - CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 104302 Nr: 2806-62.2018.811.0012

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDETE ROSA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte requerente para, no prazo de 10 (dez) dias 

manifestar-se a respeito da certidão de ref. 35, requerendo assim o que 

entender de direito.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108058 Nr: 4756-09.2018.811.0012

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: BAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCRDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BEATRIZ ALVES LIBÓRIO, Cpf: 

06904196190, Rg: 2886816-1, Filiação: Simone Libório dos Santos e 

Evandro Alves dos Santos, data de nascimento: 12/03/2002, brasileiro(a), 

natural de Barra do Garças-MT, convivente, do lar, Telefone (66) 

99208-7145. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: DETERMINO ao agressor, independentemente da manifestação 

ministerial (art. 19, caput, e §1º usque 2º, todos da Lei nº11340/2006 

jungido ao art. 24, inciso II da Lei 11340/2006); que se afaste do lar em que 

resida a ofendida e lugares onde ela exerça suas atividades (art. 22, II, e 

III, c da Lei 11340/2006), evite se aproximar desta a menos de 200 metros 

de distância (art. 22, IIIa, da Lei 11340/2006), não mantenha contato com a 

ofendida nem com seus familiares (art. 22, III, b, da Lei 11340/2006, 

medidas que valerão pelo prazo de 01 (um) mês, a contar-se da intimação 

daquele, pois que a não observância da ordem judicial poderá 

acarretar-lhe as sanções penais previstas, haja vista que diante das 

declareções prestadas, cristaliza-se a necessidade de se resguardar a 

integridade física e psicológica da pretensa vítima, vez que o periculum in 

mora e ofumus boni juris se fazem presentes, aquele evidenciado na 

demora de um provimento jurisdicional acerda do ocorrido, podendo o 

autor do fato agredi-la física e psicologicamente, estando o fumus boni 

juris representado pelo resguardo da integridade da vítima em relação ao 

senhor WEVERTON CARLOS ROSA DE MELO, vez que as medidas se 

prestam a impedir a materialização de atos agressivos por ele propalados.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Alberto A. 

Barbosa, digitei.

Nova Xavantina, 23 de outubro de 2018

Nirton Pereira de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000698-43.2018.8.11.0012
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEVAIR EUGENIO CURTI (EXECUTADO)

OSMAIR APARECIDO CURTI (EXECUTADO)

VALDECIR VALENTIN CURTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000698-43.2018.8.11.0012. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: DEVAIR EUGENIO 

CURTI, VALDECIR VALENTIN CURTI, OSMAIR APARECIDO CURTI Vistos. 

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar o recolhimento das custas processuais, sob pena de 

cancelamento da distribuiçao (art. 290 do CPC). Decorrido o prazo, com ou 

sem cumprimento da ordem, o que deverá ser certificado, conclusos. 

Cumpra-se. NX, 22 de outubro de 2018. LUCIENE KELLY MARCIANO 

ROOS Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000174-46.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CORACI RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000174-46.2018.8.11.0012. 

AUTOR(A): CORACI RODRIGUES DA SILVA RÉU: INSS - AGÊNCIA LUCAS 

DO RIO VERDE Vistos. Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, observando-se quanto ao requerido o art. 183 do CPC, 

manifestarem-se acerca do laudo social juntado em 27/09/2018. Intime-se. 

Cumpra-se. NX, 22 de outubro de 2018. LUCIENE KELLY MARCIANO 

ROOS Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000524-34.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ALBA VALERIANO LEAO BRAUN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELE FREITAS PEREIRA OAB - MT20030/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE OLIVEIRA FORTES FILHO (RÉU)

ARAES MINERACAO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000524-34.2018.8.11.0012. 

AUTOR(A): ALBA VALERIANO LEAO BRAUN RÉU: ARAES MINERACAO 

LTDA, JOSE DE OLIVEIRA FORTES FILHO Vistos. Intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a exordial, adequando o valor 

atribuído à causa, o qual deve corresponder ao benefício patrimonial 

pretendido pela parte autora (Precedentes do STJ: REsp 1230839; REsp 

176.366). Sem prejuízo, no mesmo prazo, deverá recolher as custas 

complementares, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, 

CPC). Após, conclusos. Cumpra-se. NX, 22 de outubro de 2018. LUCIENE 

KELLY MARCIANO ROOS Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000185-75.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO DANIELLI (RÉU)

CLAUDIMAR MARTINS PINTO (RÉU)

RUBIAMAR DANIELLI (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000185-75.2018.8.11.0012. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: CLAUDIMAR MARTINS PINTO, 

RUBIAMAR DANIELLI, JULIANO DANIELLI Vistos. Intime-se a parte autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar endereço atual e correto dos 

requeridos Juliano Danielli e Rubiamar Danielli. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, conclusos. Cumpra-se. NX, 22 de outubro de 2018. 

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000206-51.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FERREIRA MAIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000206-51.2018.8.11.0012. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

ALEXANDRE FERREIRA MAIA Vistos. Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indicar endereço atual e correto do veículo que 

se pretende a busca e apreensão, ante a diligência infrutífera da Sra. 

Meirinha. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos. 

Cumpra-se. NX, 22 de outubro de 2018. LUCIENE KELLY MARCIANO 

ROOS Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 29560 Nr: 47-43.2009.811.0012

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BATISTA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARIA FONSECA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

A parte autora não cumpriu integralmente o quanto determinado à fl. 136, 

no sentido de relacionar pormenorizadamente os três móveis 

eletrodomésticos e seus respectivos valores, somente informando possuir 

interesse na partilha.

Desta forma, aguarde-se em cartório o prazo de 30 (trinta) dias a 

manifestação da parte interessada, com o fim de ser cumprido 

integralmente o despacho de fl. 136.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se, pessoalmente e via DJe, a 

parte autora para impulsionamento em 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção por inércia.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 108576 Nr: 4991-73.2018.811.0012

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: À JUSTIÇA PÚBLICA, RENATO ROCHA ESTEVAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOICYEL FERNANDES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:18076

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO o requerimento ministerial de ref. 21.OFICIE-SE a Autoridade 

Policial requisitando a realização de perícia no som automotivo instalado no 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036829/10/2018 Página 678 de 998



veículo apreendido nos autos. Fixo o prazo de 48 horas para a realização 

da perícia e de 10 dias para entrega do laudo. Informe a Autoridade Policial 

que a Divisão de Fiscalização da Prefeitura Municipal de Nova Xavantina 

possui aparelho decibelímetro e que este juízo fará requisição da cessão 

de uso do aparelho para a realização da diligência.OFICIE-SE o Prefeito 

Municipal requisitando a cessão do aparelho decibelímetro para a 

realização da perícia a ser realizada no som automotivo instalado no 

veículo apreendido nos autos, sendo facultada a operação do aparelho 

por técnico devidamente capacitado integrante do quadro de pessoal da 

municipalidade.Caso o veículo apreendido esteja no pátio do Fórum, 

OFICIE-SE o Gestor Geral solicitando a disponibilização de acesso ao bem, 

por ocasião da realização da diligência, às pessoas que participarão do 

ato.Cientifique-se o Ministério Público e intimem-se o requerente RENATO 

ROCHA ESTEVAM e seu advogado, inclusive para acompanhamento das 

diligências, caso queiram.Intimem-se também o investigado JOICYEL 

FERNANDES DA COSTA e seu (sua) Advogado (a), caso possua. Não 

havendo Defesa técnica habilitada, intime-se a Defensoria Pública, 

inclusive para acompanhamento das diligências, caso queiram.Após a 

realização da prícia requerida a ref. 21, renove-se vista dos autos ao 

Ministério Público para manifestação quanto ao pedido de restituição de 

coisa apreendida.Registre-se no sistema apolo o nome dos advogados 

constituídos nestes autos.Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 87731 Nr: 1246-22.2017.811.0012

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINDY SCHOSSLER TOYAMA - 

OAB:22.104/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de ação de alimentos, com pedido liminar, ajuizada por Vitória 

Bárbara Schossler em face de sua genitora Janne Adriana Schossler, 

todos qualificados na exordial.

Tendo em vista ter ficado evidenciado o abandono da causa em certidão 

de ref. 61 e 67, da qual se extrai a impossibilidade de localização do autor 

para intimação pessoal, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso III, § 1°, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte exequente, salvo se beneficiária da gratuidade da 

justiça, a qual suspendo a cobrança por 05 (cinco) anos.

Pagas eventuais custas remanescentes, arquive-se mediante as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 93880 Nr: 4739-07.2017.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIVA BEATRIZ BOTELHO KONZEN, VAGDA BOTELHO 

DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DORACIO MENDES - 

OAB:136709, MAURICIO DORACIO MENDES - OAB:133066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intime-se a parte autora/exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, 

requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 95325 Nr: 5708-22.2017.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOILICE BLANK, KARLA ADRIANA BONFANTI, JOAO 

HUBERTO BONFANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DORACIO MENDES - 

OAB:136709, MAURICIO DORACIO MENDES - OAB:133066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intime-se a parte autora/exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, 

requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 89269 Nr: 2194-61.2017.811.0012

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA GONÇALVES BEZERRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5.048

 intime-se a parte autora/exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, 

requerendo o que for de direito.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 68236 Nr: 2938-61.2014.811.0012

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR BORGES DE OLIVEIRA, ELISABETH MARCIANA 

CAMPOS BORGES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO VIEIRA PINTO, ERONDINA MARIANA 

CARVALHO VIEIRA, NELSON GENEVRO, GREIGTHON MORAIS DE 

CASTRO, GRACILENE DIAS GENEVRO, BRUNO VINÍCIUS GOUVEIA 

RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - 

OAB:13217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5.048, TÚLIO TOYAMA FALEIRO - OAB:19014

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BRUNO VINÍCIUS GOUVEIA RAMOS, 

brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte requerida acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, 

consoante resumo das alegações constantes da petição inicial, para, caso 

queira, respondê-la no prazo legal, bem como sua INTIMAÇÃO da decisão 

liminar que reintegrou a requerente na posse do bem a seguir descrito: 

2.1. Imóvel urbano, com área de 345,00 m2 (trezentos e quarenta e cinco 

metros quadrados), devidamente matriculado sob o nº 11.709, 

R.02-11.709, no Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, conforme 

consta dos documentos anexos (doc. 03);2.2. Imóvel urbano, com área de 

468,00 m2 (quatrocentos e sessenta e oito metros quadrados), 

devidamente matriculado sob o nº 6.912, R.02-6.912, no Cartório de 

Registro de Imóveis desta comarca, conforme consta dos documentos 

anexos (doc. 04);2.3. Imóvel urbano, com área de 858,85 m2 (oitocentos e 

cinquenta e oito metros e oitenta e cinco centímetros quadrados), 

devidamente matriculado sob o nº 3.745, R.04-3.745.

Resumo da Inicial: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSES, NULIDADES DE 

ESCRITURAS, CANCELAMENTOS DE AVERBAÇÕES E INDENIZAÇÃO POR 

PERDAS E DANOS

ADVERTÊNCIAS: 1) O prazo para responder é de 5 (cinco) dias, contados 

da data da expiração do prazo deste edital. 2) Não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão como verdadeiros os fatos afirmados pela parte 

autora na petição inicial (art. 285 do CPC).

Despacho/Decisão: Vistos. Ref. 154: Defiro o pedido de citação por 

edital.Expeça-se edital de citação, com prazo de 30 (trinta) dias.Às 

providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GREGÓRIO ELIAS DE 

ALMEIDA SUAID, digitei.

Nova Xavantina, 02 de agosto de 2018

Luciene Kelly Marciano Roos Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 38521 Nr: 2065-66.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

CARLOS DOS SANTOS SILVA apresentou EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE na Ação de Execução Fiscal promovida pelo 

MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA, alegando nulidade da citação por edital 

e parcial nulidade da execução por ausência de CDA dos anos de 2011, 

2012, 2013, 2014 e 2015.

À fl. 65, juntou-se documento em que o executado renuncia, de próprio 

punho, a exceção de pré-executividade ofertada e pugna a transferência 

dos valores penhorados para o Município.

O Município, intimado, concordou com o bloqueio de valores e pugnou pela 

transferência de valores.

O curador especial, intimado, alegou que o executado não possui 

capacidade postulatória, motivo pelo qual requereu sua intimação para 

comparecer à DPE.

Inviável a intimação pessoal do executado, conforme certidão de fl. 72, o 

curador especial pugnou pela apreciação da exceção.

Vieram-me conclusos.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Como é sabido, a exceção de pré-executividade pode ser oposta em 

relação àquelas matérias que ao juiz compete conhecer de ofício.

São questões de ordem pública, tais como os pressupostos processuais 

de existência e de desenvolvimento válido do processo, bem como as 

condições da ação, matérias estas que dispensam dilação probatória.

 A renúncia ofertada à fl. 67 é inadmissível, eis que o executado não 

possui capacidade postulatória.

Ademais, o pedido formulado em sede de exceção de pré-executividade 

configura matéria de ordem pública, motivo pelo qual passo à sua análise.

A exceção apresentada não merece acolhimento, conforme passo a 

expor.

A parte excepta alega nulidade de sua citação por edital, visto não terem 

sido esgotados os meios para sua localização.

Conforme dispõe a súmula 414 do STJ: “A citação por edital na execução 

fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.”

Verifica-se que, tentada a citação por mandado no endereço constante 

em CDA, não foi possível a localização do executado (fl. 21).

Desta forma, frustrada a citação via mandado no endereço declinado em 

CDA, possível a realização de citação editalícia, visto que compete ao 

devedor manter seu endereço atualizado junto ao ente municipal.

No que tange a alegação de nulidade parcial da execução, tenho que, em 

parte, razão assiste à excepta, visto que, em que pese a planilha de fl. 48 

apresentar débitos posteriores a 2010, verifico que o pedido formulado 

pelo município na petição de fls. 46/47 observou somente os valores 

relativos as CDA’s apresentadas na inicial – anos de 2008 e 2010 (R$ 

2.789,00 mais R$ 717,42), mais um débito tributário lançado em 2013, no 

valor de R$ 286,12 (cobrança esta indevida), totalizando um valor de R$ 

3.792,54, apresentado em petição, mais R$ 758,50, relativos aos 

honorários advocatícios.

A penhora recaiu sobre o valor apresentado em petição, no valor de R4 

3.792,54 mais R$ 758,50.

Assim, os valores cobrados de R$ 2.789,00 e R$ 717,42 são devidos, eis 

que referente aos débitos dos anos de 2008 e 2010, conforme CDA’s 

contidas na inicial, bem como devidos os honorários advocatícios, sendo 

indevido apenas o valor cobrado e penhorado de R$ 286,12 (duzentos e 

oitenta e seus reais e doze centavos), referente a débito tributário 

posterior e não contido em CDA inicialmente apresentada.

A quantia penhorada indevidamente deverá ser restituída ao devedor (R$ 

286,12), mediante apresentação de dados bancários para expedição de 

alvará.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO 

FORMULADO NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE e considerando que 

foi satisfeita a obrigação (fl. 52), com fundamento nas disposições do art. 

924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente 

processo.

Condeno a parte executada a eventuais custas remanescentes, salvo 

isenção ou caso a parte seja beneficiária da gratuidade da justiça, a qual 

suspendo a cobrança pelo prazo de cinco anos.

Após o decurso do prazo legal, expeça-se alvará em favor do Município 

de Nova Xavantina/MT para levantamento da quantia penhorada, no 

montante de R$ 4.264,92 (quatro mil, duzentos e sessenta e quatro, 

noventa e dois centavos) e seus acréscimos legais.

O valor de R$ 286,12 (duzentos e oitenta e seis reais e doze centavos) 

deverá ser restituído ao executado mediante expedição de alvará, após a 

apresentação de dados bancários necessários para o ato.

Nada sendo requerido, dê-se baixa no Cartório do Distribuidor e 

arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 102401 Nr: 1747-39.2018.811.0012

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA CRISTHINA MARTINS GANASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONE RODRIGO MIRANDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

realizado em Sessão de Mediação/Conciliação no CEJUSC, fazendo seus 

termos parte integrante desta decisão.

 Em consequência, RESOLVO O MÉRITO da presente ação, nos termos do 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, nos moldes do art. 90, § 3º, do CPC.

Após, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Ciência ao MP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 77380 Nr: 675-85.2016.811.0012

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE NOVA XAVANTINA-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO EDUARDO DE CICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA COELI PESSOA DE LIMA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINA MARTINS BRUM - 

OAB:23009/O

 Vistos.

I – Certifique-se o trânsito em julgado e/ou tempestividade do recurso 

interposto, caso ainda não tenho sido certificado.

II - Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo 

legal, caso não tenha feito.

III - Decorrido o prazo, com ou sem elas, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as homenagens de 

estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 83332 Nr: 3508-76.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO TEIXEIRA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme decisão de ref. 34, a ação foi julgada procedente.
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Em sede de recurso “ex officio”, o eg. TRF-1ª Região revogou a sentença 

prolatada e extinguiu o feito sem análise de mérito ante a ausência de 

prova material (ref. 62).

Desta forma, considerando que por meio do “decisum” de ref. 34 o pedido 

antecipatório havia sido deferido, intimem-se as partes para, no prazo de 

05 (cinco) dias, requererem o que entenderem de direito, sob pena de 

arquivamento do feito em definitivo com as baixas de estilo e anotações de 

praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63413 Nr: 2122-16.2013.811.0012

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDFBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:MT - 8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, se manifestar acerca da 

certidão juntada aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 18240 Nr: 740-32.2006.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA MARIA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARTIN SPOHR - 

OAB:2376/MT, KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - 

OAB:167929-SP, MOACIR JESUS BARBOZA - OAB:105089/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS - OAB:3.833-A

 Intimação do autor para apresentar dados bancários para expedição de 

alvará

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 65976 Nr: 1232-43.2014.811.0012

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE ROCHA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE FRANCISCO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, se manifestar acerca da 

documentação juntada aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 64358 Nr: 3127-73.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO J. RODRIGUES NETO, PEDRO JOSE RODRIGUES 

NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA VAZ DA SILVA - 

OAB:13391/MT, ROBSON OLIVEIRA PRESTES - OAB:20.354/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para apresentar contrarrazões no pazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 108778 Nr: 5099-05.2018.811.0012

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO DIAS SIENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURÍCIO DE OLIVEIRA 

CARNEIRO - OAB:30.485 PR

 Vistos.

 Trata-se de carta precatória para oitiva de testemunha.

Assim sendo, para cumprimento do ato deprecado, DESIGNO audiência 

para o dia 13 de novembro de 2018, às 14h45min, (horário oficial do 

Estado de Mato Grosso), a ser realizada na sala de audiências da 

Segunda Vara desta Comarca, no Fórum local.

INTIME-SE a testemunha, constando as advertências legais.

Em sendo policial militar, requisite-se na forma do art. 221, § 2º, do CPP, 

ou, sendo funcionário público, expeça-se o competente mandado de 

intimação e comunique-se na forma do art. 221, § 3º, do CPP.

OFICIE-SE o Juízo deprecante, cientificando-o da data designada, bem 

como para que proceda às intimações necessárias, nos termos da Súmula 

273 do STJ.

CIENTIFIQUE-SE o MP, e a quem de direito.

Cumpra-se a ordem deprecada, nos termos da CNGC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 39657 Nr: 491-71.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EDU GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELTON MAGNONE OLIVEIRA 

DOS SANTOS - OAB:14186/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que deixo de expedir o RPV para a parte Exequente 

(Edu Gonçalves da Silva)porque o seu CPF consta como irregular perante 

a Receita Federal (extrato anexo), fato este que obsta a expedição da 

requisição no sistema do TRF1. Intime-se a parte Exequente para ciência e 

providências.__Altair Gonçalves Junior - Analista Judiciáro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 98541 Nr: 7668-13.2017.811.0012

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO LEANDRO BARBOSA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CÉLIO GOMES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS AURÉLIO RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:17066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de pagamento das custas processuais e despesas de 

ingresso ao final do processo por falta de amparo legal.

Sem prejuízo, defiro o pedido de parcelamento das custas processuais 

apenas em seis parcelas, consoante art. 468 e parágrafos da CNGC/MT:

Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma 

da lei.

§ 6º O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, 

após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as 

alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao 

parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de 

adiantar no curso do procedimento.

 § 7º O parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e 

sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a 

decisão favorável do juiz.

No mesmo sentido, o art. 98, §6º do CPC prevê que “Conforme o caso, o 

juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais 

que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”.

Diante disso, DEFIRO o pedido de parcelamento das custas processuais, 

sendo em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeita à correção 

monetária, devendo o requerente adimplir a primeira parcela em 05 (cinco) 

dias, conforme prevê o §7º, do art. 468, da CNGC, haja vista que não há 

comprovação do pagamento desta.
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Remetam-se os autos à contadoria para proceder ao cálculo.

Saliente-se que o não pagamento da primeira parcela e das demais no 

prazo estipulado acarretará à extinção do feito (art. 290 do CPC).

Cumprido o acima determinado, conclusos para recebimento da exordial.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39635 Nr: 469-13.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO RIGODANZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROBERTO RIGODANZO, Cpf: 

00759397112, Rg: 1592410-6, Filiação: Ivelacio Rigodanzo e Nilva Sirlei 

Stanke Rigodanzo, data de nascimento: 27/02/1986, brasileiro(a), natural 

de Nova Xavantina-MT, solteiro(a), desempregado, Telefone (66) 

3438-3494. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, DECLARO por sentença extinta a pena de 

ROBERTO RIGODANZO, qualificado nos autos, bem como todos os efeitos 

dela decorrentes, o que faço com fulcro assente no art. 66, II, da Lei n. 

7.210/84.Cumpridos os requisitos legais, concedo ao reeducando os 

benefícios da Assistência Judicial Gratuita, suspendendo a cobrança das 

custas processuais pelo prazo de 05 (cinco) anos ou até não fazer mais 

jus ao benefício.CIENTIFIQUE-SE ao Ministério Público e à Defensoria 

Pública.Após, PROVIDENCIEM-SE as devidas baixas e anotações de estilo, 

COMUNICANDO-SE o Tribunal Regional Eleitoral- TRE/MT e Instituto de 

Identificação Civil – IIC, arquivando-se ao final.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Nova Xavantina/MT, 04 de julho de 2017.LUCIENE KELLY 

MARCIANO ROOS Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GREGÓRIO ELIAS DE 

ALMEIDA SUAID, digitei.

Nova Xavantina, 02 de agosto de 2018

Leide Vilela Neves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35492 Nr: 1565-34.2010.811.0012

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELMA AIRES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE BENEDITO ALVES DE ALMEIDA, 

ESPOLIO DE MANUELINA AIRES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOVELINA AIRES DE ALMEIDA, Telefone ( 

) -. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dos herdeiros do ausente, acima qualificado, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para tomarem conhecimento da 

ação, cujo resumo da petição inicial segue abaixo, bem como para 

habilitarem-se nos presentes autos (Art. 745, § 2º, do CPC/2015).

Resumo da Inicial: INVENTÁRIO

Despacho/Decisão: Vistos, etc.I.Cite-se a herdeira Jovelina Alves de 

Almeida via editalícia no prazo de 30 (trinta) dias.II.Caso reste negativa, 

nomeio como curador o Dr. João Batista Vaz da Silva.III.Diante da 

nomeação, fixo o valor de R$504,21 (quinhentos e quatro reais e vinte e 

um centavos), conforme resolução n. 096/2007 – OAB/MT, devendo ser 

custeado pelo Estado de Mato Grosso.IV. O escrivão deverá lavrar a 

competente certidão da dívida em favor do advogado nomeado com fulcro 

no art. 4º do Provimento n. 9/2007-CGJ, sessão 12, item 

1.2.4.V.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GREGÓRIO ELIAS DE 

ALMEIDA SUAID, digitei.

Nova Xavantina, 02 de agosto de 2018

Leide Vilela Neves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63109 Nr: 1804-33.2013.811.0012

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PCAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747-MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JORDANA ALVES PIMENTEL, Rg: 

2387285-3, Filiação: Paulo Ceza Alves Feitosa e Janara Pimentel Cardoso, 

data de nascimento: 15/04/1995, brasileiro(a), natural de Nova 

Xavantina-MT, solteiro(a), menor impúbere. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 544,26 (Quinhentos e quarenta e quatro reais e 

vinte e seis centavos), no prazo de 15, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de sob pena de ser lavrada certidão 

eencaminhada à Procuradoria Estadual para inscrição em dívida ativa e 

Execução Fiscal, semprejuízo das anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, na forma determinada naConsolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. ..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GREGÓRIO ELIAS DE 

ALMEIDA SUAID, digitei.

Nova Xavantina, 26 de julho de 2018

Leide Vilela Neves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 3224 Nr: 1787-46.2003.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DE MATO 

GROSSO LTDA - SICREDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELMO FERREIRA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Luís Alves - 

OAB:7.432/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2.311-MT

 Ante o exposto, decreto a prescrição intercorrente e JULGO EXTINTO O 

FEITO COM EXAME DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, II, c.c 924, V, 

ambos do Código de Processo Civil.Em virtude da sucumbência, condeno a 

parte exequente nas custas e despesas processuais, bem como nos 

honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, observados os benefícios da gratuidade da justiça, que, 

em caso positivo, suspenderá a cobrança em 05 (cinco) anos ou até que 

a parte não faça mais jus ao benefício.Decorrido o prazo legal, dê-se 

baixa no Cartório do Distribuidor e arquivem-se os presentes 

autos.Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63099 Nr: 1794-86.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc.

Trata-se de executivo de pena de Luiz Gomes de Oliveira, em benefício de 

livramento condicional. O Ministério Público requereu a extinção da 

punibilidade, haja vista o falecimento do reeducando (fls. 241).

É o relatório. Decido.

Na forma do artigo 107, inciso I do Código Penal, a morte do agente enseja 

na extinção da punibilidade.

 Assim, considerando a Certidão de Óbito (fls. 240) e a manifestação do 

Ministério Público (fls. 241), declaro extinta a punibilidade do réu Luiz 

Gomes de Oliveira, com fundamento no artigo 107, inciso I, do Código 

Penal.

Após o trânsito em julgado, providenciem-se as anotações e 

comunicações de praxe, arquivando-se os autos com baixas na 

distribuição.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 38769 Nr: 2313-32.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBDMAEDRN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I-IFCIDAS, JBMN, AOBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Retornem os autos ao arquivo provisório até o decurso de 05 (cinco) anos 

para configuração de prescrição intercorrente ou até impulsionamento da 

parte interessada.

Decorridos os 05 (cinco) anos, desarquive-se e intime-se a parte 

exequente para manifestar sobre a prescrição intercorrente.

Cumpra-se. Intime-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000224-72.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

DALVINA RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS TOLEDO OAB - MT0013217A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO RODRIGUES PEREIRA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000224-72.2018.8.11.0012. 

REQUERENTE: DALVINA RODRIGUES PEREIRA INVENTARIADO: 

RAIMUNDO RODRIGUES PEREIRA Vistos. Indefiro o pedido de justiça 

gratuita no que tange à autora Dalvina Rodrigues Pereira, mormente por 

ser aferível do documento de fl. 42 que a requerente movimenta elevadas 

quantias em sua conta bancária, fato que afasta sua alegada 

hipossuficiência financeira. De igual forma, indefiro a gratuidade em favor 

de Lúcio Rodrigues de Sousa, notadamente por se tratar de agricultor, tal 

como se autoqualifica, pressupondo-se poder arcar com o pagamento das 

custas processuais, ainda que de modo parcelado (fl. 15). Desta feita, 

intimem-se os autores para, no prazo de 15 (quinze) dias, promoverem o 

recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da 

distribuição (art. 290 do CPC). Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, conclusos. Cumpra-se. NX, 22 

de outubro de 2018. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000223-87.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

DALVINA RODRIGUES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS TOLEDO OAB - MT0013217A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO RODRIGUES PEREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000223-87.2018.8.11.0012. 

AUTOR(A): DALVINA RODRIGUES PEREIRA RÉU: RAIMUNDO RODRIGUES 

PEREIRA Vistos. Indefiro o pedido de justiça gratuita no que tange à autora 

Dalvina Rodrigues Pereira, mormente por ser aferível do documento de fl. 

42 que a requerente movimenta elevadas quantias em sua conta bancária, 

fato que derroga sua alegação de hipossuficiente. De igual forma, indefiro 

a gratuidade em favor de Lúcio Rodrigues de Sousa, notadamente por se 

tratar de agricultor, tal como se autoqualifica (fl. 15). Desta feita, 

intimem-se os autores para, no prazo de 15 (quinze) dias, promoverem o 

recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da 

distribuição (art. 290 do CPC). Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, conclusos. Cumpra-se. NX, 22 

de outubro de 2018. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000234-19.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS BAZAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CEZAR DE LARA (RÉU)

JOSÉ CAMPOS SOBRINHO (RÉU)

ANDREA TEIXEIRA DA SILVA (RÉU)

IMOBILIARIA NOVA BRASILIA S/C LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 1000234-19.2018.8.11.0012. 

AUTOR(A): ANTONIO CARLOS BAZAN RÉU: ANDREA TEIXEIRA DA 

SILVA, PAULO CEZAR DE LARA, IMOBILIARIA NOVA BRASILIA S/C LTDA, 

JOSÉ CAMPOS SOBRINHO Vistos. Em decisão de fls. 69/74 o pedido de 

gratuidade judiciária foi indeferido, oportunidade em que o pedido 

antecipatório foi concedido condicionado ao pagamento da primeira 

parcela das custas processuais. Em seguida, a parte autora pugna pela 

desistência do feito com isenção de qualquer ônus. É o breve relato. 

Fundamento e decido. É cediço que o depósito de custas prévias é 

requisito sem o qual o processo não pode seguir adiante, havendo ainda 

determinação expressa no artigo 290 do Código de Processo Civil, de 

cancelamento da distribuição, quando depois de decorridos 15 (quinze) 

dias, o interessado não realiza o preparo. Senão vejamos: “Art. 290. Será 

cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu 

advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso 

em 15 (quinze) dias.” Deduz-se dos autos que foi facultado à parte autora 

o recolhimento das custas processuais, a qual deixou fluir o prazo sem tal 

providência, fazendo com que incida na hipótese o dispositivo retrocitado. 

Sendo assim, revogo a antecipação dos efeitos da tutela concedida às fls. 

69/74, e, considerando que a parte autora se absteve de recolher as 

custas processuais, não obstante intimada para a prática do ato, é de 

rigor o cancelamento da distribuição conforme disposição. Posto isso, nos 

termos do art. 290, do CPC, CANCELO A DISTRIBUIÇÃO DO PRESENTE 

FEITO. Sem custas, ante o cancelamento da distribuição. Deixo de arbitrar 

honorários, eis que não houve a triangularização da lide. Arquive-se com 

as baixas de estilo e anotaçoes de praxe. Cumpra-se. NX, 22 de outubro 

de 2018. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS Juiz(a) de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000205-66.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MINAS CONSTRUCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO CAETANO FERREIRA (REQUERIDO)

PATRICK FERREIRA (REQUERIDO)
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C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz, 

designo audiência de conciliação para o dia 12-02-2019 de fevereiro de 

2019, às 08h20min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus 

respectivos advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 26 de outubro de 2018. Marinalda Viana Queiroz 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000109-85.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE SILVA DE ABREU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI OAB - MT0008036A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Observa-se do depósito constante do Id. 

16002155, que a empresa reclamada cumpriu espontaneamente com o 

restante de sua obrigação, motivo pelo qual encaminho o feito ao setor de 

cumprimento para que intime a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

a manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, e requerer o que lhe for de 

direito. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 26 de outubro 

de 2018. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-56.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIANO LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEMIAS BATISTA PEREIRA OAB - MT0004544A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE NOVA 

XAVANTINA – JUIZADO ESPECIAL Vistos. I - Recurso tempestivo e 

preparo devidamente recolhido e/ou a parte recorrente é beneficiária da 

gratuidade da justiça/isenta. II - Desta forma, RECEBO o recurso inominado 

interposto, apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 

9.099/95, bem como eventuais contrarrazões lançadas. III - REMETAM-SE 

os autos à Turma Recursal do Juizado especial Cível, com nossas 

homenagens. CUMPRA-SE.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010378-35.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

DIRCELENE GONCALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

8010378-35.2015.8.11.0012. REQUERENTE: DIRCELENE GONCALVES DE 

LIMA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Em atenção à manifestação Ministerial (Id. 14507143) e à certidão 

(Id.14507154), DETERMINO a intimação do Município requerido para que, 

em 48h, comprove nos autos regulação da paciente para ser atendida por 

médico neurologista junto ao Estado requerido, sob pena de penhora para 

efetivação de tal medida. Intime-se o Estado requerido para que em 48h 

esclareça com que periodicidade a autora vem sendo atendida por seus 

médicos, juntando aos autos laudo médico informando quanto a doença e 

prescrição médica objeto da presente ação, apontando qual o melhor 

tratamento a ser oferecido à autora, fazendo menção à integrarem ou não 

os medicamentos, a lista SUS e, em caso de não integrarem, esclarecerem 

qual a razão de não poderem ser substituídos por fármacos constantes de 

tal lista pública. Ainda, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se o Município 

requerido acerca da certidão Id. 14507154. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Nova Xavantina – MT, 24 de outubro de 2018. Luciene Kelly 

Marciano Roos Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010273-58.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREU FRANCISCO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

8010273-58.2015.8.11.0012. EXEQUENTE: ALFREU FRANCISCO DA SILVA 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Verifico que a parte exequente apresentou prestação de 

contas e pugnou por novo bloqueio de valores (Id. 14111892 e 14111909), 

no montante de R$ 4.582,68 (quatro mil quinhentos e oitenta e dois reais e 

sessenta e oito centavos) para aquisição, na rede privada, dos 

medicamentos necessários ao tratamento do paciente ALFREU pelo 

período de 6 (seis) meses. Certificada a existência de saldo remanescente 

de R$ 113,71 (cento e treze reais e setenta e um centavos) (Id. 15891575) 

nas contas vinculadas ao presente feito, insuficientes ao custeio do 

prosseguimento regular do processo. Em atenção às manifestações do 

Município executado (Id. 15685510) e do Ministério Público (Id. 15902327), 

visando garantir o direito à saúde da parte exequente, que deve 

prevalecer sobre a impenhorabilidade dos bens das partes executadas e 

principalmente a fim de evitar prejuízos irreparáveis diante da omissão do 

agente estatal (não fornecimento do medicamento), o deferimento do 

bloqueio de verbas públicas é medida que se amolda razoável a espécie. 

Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO 

ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA 

TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO 

EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS 

PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A 

REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO 

SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 

DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz 

adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se 

necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor 

(bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada 

fundamentação. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao 

regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (REsp 

1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013) Ante o exposto, defiro o 

pedido de penhora online do valor de R$ 4.468,97 (quatro mil quatrocentos 

e sessenta e oito reais e noventa e sete centavos), junto à conta bancária 

do Estado executado (CNPJ: 03.507.415/0001-44), para aquisição de 

medicamentos/vacinas na rede privada por 6 (seis) meses. Anoto que em 

razão do saldo remanescente de R$ 113,71 (Id. 15891575), o bloqueio 

acima determinado será suficiente para custeio do tratamento/medicação 

necessária ao paciente, com o devido levantamento dos valores constritos 

até zerar as contas vinculadas ao feito. Ainda, indefiro o bloqueio nas 

contas do Município executado, sendo atribuição do Estado executado o 

fornecimento dos fármacos não disponibilizados ao paciente ALFREU, 

conforme Id. 12616442. Com o bloqueio de numerário, intimem-se as 

partes para manifestação em 10 (dez) dias. Decorrido o prazo fixado 
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acima sem manifestação contrária, autorizo desde já a expedição mensal 

de alvarás no valor de R$ 763,78 (setecentos e setenta e três reais e 

setenta e oito centavos), cada um deles. A parte exequente deverá 

prestar contas mensais nestes autos, no prazo de 05 (cinco) dias após o 

levantamento de cada alvará, comprovando a aquisição do 

medicamento/vacina garantido judicialmente, sendo que, decorrido o prazo 

concedido e não prestadas as contas, tornem conclusos para revogação 

da autorização do levantamento de valores. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Nova Xavantina – MT, 17 de outubro de 2018. Luciene Kelly 

Marciano Roos Juíza de Direito em Substituição Legal

Comarca de Paranatinga

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N.º 60/2018/CA

 O Excelentíssimo Senhor Dr. EVINER VALÉRIO, Juiz de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca de Paranatinga, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 682/2016/PRES, DE 

02/12/2016, sobre a documentação necessária ao procedimento de 

nomeação, designação e desligamento no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso.

 R E S O L V E:

 EXONERAR o Senhor MAIKON VITOLDO CAMPOS KRATCHK, matrícula 

28986, do cargo de Assessor de Gabinete I, da 1ª Vara da Comarca de 

Paranatinga, com efeitos a partir de 25/10/2018.

 Publique-se. Cumpra-se.

 Paranatinga - MT, 25 de outubro de 2018

 EVINER VALÉRIO

 Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000616-13.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO VANZELLA OAB - PR33815 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTINHO ANGONESE (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça para cumprimento do mandado ou ofereça meios para o 

cumprimento, pois a guia juntada neste autos NÃO FORAM 

ARRECADADAS.Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do 

site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de 

Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de 

pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento. 

ZÉLIA ALVES BISPO DA SILVA-Gestora Judiciária.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 77684 Nr: 1143-16.2017.811.0044

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSILENE CÉSAR LIMA, Cpf: 

60474696120, Rg: 90461, Filiação: Edna Cesar Alves, brasileiro(a), 

casado(a), recepcionista. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA VITIMA SENHORA JOSILENE CÉSAR LIMA, para 

que, no prazo de 15 dias, manifestar seu interesse na manutenção da 

medida protetiva, nos termos do despacho de fls. 15 abaixa transcritos:

Despacho/Decisão: Vistos.Intime-se a vítima Josilene César Lima via edital 

para, em 15 dias, manifestar interesse na manutenção da medida 

protetiva.Após, tornem os autos conclusos.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, PAULO PEDRO 

FRANCISCO DOS SANTOS, digitei.

Paranatinga, 10 de outubro de 2018

Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 90327 Nr: 2697-49.2018.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldemir Oliveira da Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALDEMIR OLIVEIRA DA LUZ, Cpf: 

04539006150, Rg: 2256509-4, Filiação: Rosangela de Olveira e Aldeci 

Souza Luz, data de nascimento: 19/12/1991, brasileiro(a), natural de 

Paranatinga-MT, solteiro(a), vaqueiro. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (....) Consta nos autos do presente caderno 

investigativo que no dia 12 de julho de 2015, às 20:19 horas, na Rua 

Crisantemos nº 66, Bairro Jd. panorama, neste Municipio de Paranatinga 

MT, o denunciado NEREU AQUILES DE SOUZA ofendeu a integridade 

corporal da vítima Aldemar Oliveira Luz(....)como incurso no artigo 121, da 

Lei das Contravensões Penais, e ALDEMIR OLIVEIRA LUZ, JÁ 

QUALIFICADO, COMO INCURSO NO ARTIGO 129, §7º (maior de 60 anos) 

do Código Penal(...)

Despacho: AÇÃO PENAL Nº 2697-49.2018.811.0044 - CÓDIGO Nº 

90327.VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.Tendo em vista o teor das 

certidões de fls. 73 e o requerimento formulado pelo representante do 

Ministério Público (fl. 77), CITE-SE o acusado Aldemir Oliveira da Luz, via 

edital, nos termos do artigo 361 do Código de Processo Penal, para 

responder a acusação, por escrito no prazo de 10 (dez) dias.Decorrido o 

prazo, se o acusado, citado por edital, não comparecer em juízo, nem 

constituir advogado, DECLARO, desde já, a suspensão do processo e do 

curso do prazo prescricional, com amparo no artigo 366 do Código de 

Processo Penal. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Cumpra-se.Paranatinga/MT, 08 de outubro de 2018.ANA CRISTINA SILVA 

MENDESJuíza Auxiliar da CGJ/MT

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, PAULO PEDRO 

FRANCISCO DOS SANTOS, digitei.

Paranatinga, 10 de outubro de 2018

Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 70503 Nr: 1819-95.2016.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhordiny Luis Bergamaschi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:4708-A/MT, FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - OAB:13.477- 
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A/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JHORDINY LUIS BERGAMASCHI, Cpf: 

05347764180, Rg: 6293729, Filiação: Neusa Jaworsk Hlenka e Paulo 

Adriano Bergamaschi, data de nascimento: 02/04/1995, brasileiro(a), 

natural de Xanxerê-SC, convivente, embarcador. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, julgo procedente a denúncia o que faço para 

condenar Jhordiny Luiz Bergamachi, brasileiro, nascido em 02.04.1995 em 

Xanxerê/SC, filho de Paulo Adriano Bergamachi e Neusa Jaworsk Hlenka, 

inscrito no CPF n. 053.477.641-80, residente e domiciliado nas 

proximidades da Fábrica de Ração do Romilton, nos quartinhos do 

Roberto, no município de Paranatinga/MT, como incurso nos artigos 129, 

§9º e 147, caput, ambos do Código Penal.- Aplicação da Pena:Atento aos 

princípios constitucionais e as diretrizes do artigo 59 do Código Penal 

passo a dosimetria da pena. Na primeira fase a culpabilidade é um juízo de 

reprovabilidade da conduta, são normais para o tipo. Não possui 

antecedentes criminais comprovados nos autos, sendo que poucos 

elementos foram coletados a respeito de sua conduta social e 

personalidade, razão pela qual deixo de valorá-las. Os motivos do crime é 

o próprio do tipo, nada tendo a valorar que extrapole os limites do tipo. As 

circunstâncias não são desfavoráveis. O fato praticado não causou 

nenhuma consequência. Não há comportamento da vítima para ser 

analisado.Analisadas referidas circunstâncias judiciais reputo como 

necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação 

da pena base em:a) artigo 129, §9º, do Código Penal: 03 meses de 

detenção;b) artigo 147, caput, do Código Penal: 01 mês de detenção.Na 

segunda fase de aplicação da pena (circunstâncias legais) verifico a 

inocorrência de circunstância atenuante e nem agravante.Na terceira fase 

não existem causas de aumento ou diminuição de pena.Após a análise de 

todas as circunstâncias cabíveis, fixo a pena definitiva em:a) artigo 129, 

§9º, do Código Penal: 03 meses de detenção;b) artigo 147, caput, do 

Código Penal: 01 mês de detenção.- Concurso material:Por fim, reconheço 

o concurso material (artigo 69 Código Penal) pelo que somando as penas 

elas totalizam 04 meses de detenção.- Regime de cumprimento de 

pena:Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, determino 

o aberto como regime inicial de cumprimento da pena.- Substituição da 

Pena:Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas 

de direitos em casos de violência doméstica, por não atendimento do 

requisito do artigo 44, inciso I, do Código Penal.Por outro lado, presentes 

todos os requisitos do artigo 77 do Código Penal, motivo pelo qual 

suspendo a execução da pena privativa de liberdade, por 02 (dois) anos, 

mediante o cumprimento das seguintes condições: a) não frequentar 

bares, casas de jogos e de prostituição; b) não mudar de residência e não 

se ausentar da cidade onde reside por prazo superior a 08 (oito) dias, 

sem prévia autorização judicial; e c) apresentar-se mensalmente em Juízo, 

dando conta de suas atividades. - Disposições finais:Deixo de condenar o 

acusado ao pagamento das custas e despesas processuais em 

decorrência de seus parcos recursos financeiros.Transitada esta 

sentença em julgado, expeça-se guia definitiva de execução de pena, 

lançando-se o nome do condenado no rol dos culpados, e, em seguida, 

oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral/MT, ao Instituto de Identificação 

deste Estado, ao Instituto de Identificação Cível e Criminal Nacional.P. R. I. 

C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, PAULO PEDRO 

FRANCISCO DOS SANTOS, digitei.

Paranatinga, 10 de outubro de 2018

Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 77568 Nr: 1067-89.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oziel Alves Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): OZIEL ALVES SOBRINHO, Cpf: 

03668539103, Rg: 1871557-5, Filiação: Francisco Alves Sobrinho e Olivia 

Francisca Sobrinho, data de nascimento: 26/10/1976, brasileiro(a), natural 

de Caiaponia-GO, solteiro(a), mecânico. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta nos autos do presente inquérito policial que, no 

dia 11 de abril de 2017, por volta das 08:03 horas, na Avenida 

bandeirantes, bairro Vila Concórdia, em frente a Pizzaria Tradição, neste 

Município de Paranatinga MT, o denunciado OZIEL ALVES SOBRINHO 

conduzia veiculo automotor com capacidade psicomotora alterada em 

razão da influência de álcool, e sem a devida permissão ou habilitação. 

(...)

Despacho: Vistos, etc.Acolho a cota ministerial de fl. 51.Cite-se o réu, por 

edital.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, PAULO PEDRO 

FRANCISCO DOS SANTOS, digitei.

Paranatinga, 10 de outubro de 2018

Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 86130 Nr: 502-91.2018.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Eduardo Longhini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Libert Afonso Friedrich, Lia Friedrich, Gráfica 

Correio de São Carlos S/A, Antonio Mongoli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GRÁFICA CORREIO DE SÃO CARLOS S/A 

e atualmente em local incerto e não sabido ANTONIO MONGOLI, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma dos artigos 246, 256 e 257 do CPC, dos 

termos da ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Resumo da Inicial: A ocupação da área de terras com 204,3277has se 

deu de forma mansa, pacífica e ininterrupta com ânimo de dono pelo 

suplicante e sua família, desde 28/01/2015, sendo que já exerciam a 

posse de forma mansa e pacífica por sucessão a mais de 27 anos. 

Tornou a propriedade produtiva denominada FAZENDA CAPITAL 

localizada na rodovia MT 130, KM 03. Foram construídas diversas 

benfeitorias. O suplicante possui justo título da área consistente em um 

contrato de compra e venda.

Descrição do Imóvel Usucapiendo: Fazenda Capital, 204,3277 hectares, 

localizada na rodovia MT 130, KM 3, município de Paranatinga-MT.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Recebo a emenda à inicial.Cite-se, por 

mandado, aquele em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo, 

bem como os confinantes e, por edital com prazo de 30 (trinta) dias, o réu 

em lugar incerto e os eventuais interessados, para contestarem a ação no 
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prazo de 15 (quinze) dias, contendo as advertências legais (artigo 259, 

inciso I do CPC).Intime-se por via postal, para que manifestem interesse na 

causa, os representantes da União, dos Estados e dos Municípios. 

Notifique-se o Ministério Público (artigo 178 do CPC).Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daiani Dela Justina, 

digitei.

Paranatinga, 02 de outubro de 2018

Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 81683 Nr: 3128-20.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Termo de Ajuste de Conduta->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elton Meyring

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELTON MEYRING, Cpf: 5506082100, Rg: 

11800160, casado(a), operador de máquinas. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: na data de 06.02.2015, o executado entabulou Termo 

de Austamento de Conduta com o Ministério Público, no qual restou 

avençada as obrigações consistente em apresentar à Promotoria de 

Justiça o Cadastro Ambiental Rural - CAR, o projeto de licenciamento 

ambiental, visando a obtenção de Licença Ambiental Única - LAU da 

propriedade rural que formam a Fazenda Flor do Pequi, bem como sua 

regularização por se tratar de posse. Contudo, até o presente momento o 

executado vêm descumprindo o acordo firmado.

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido de fl. 36.Cite-se, por edital, a 

parte requerida.Decorrido o prazo do edital, certifique-se e, desde já, 

nomeio o Defensor Público como curador especial a se manifestar no 

prazo legal (CPC, art. 72, II e parágrafo único). Oficie-se a Secretaria 

Estadual do Meio Ambiente, conforme requerido pelo Ministério 

Público.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daiani Dela Justina, 

digitei.

Paranatinga, 11 de setembro de 2018

Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80785 Nr: 2641-50.2017.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TLS, Adriana Senger da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Lopes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOEL LOPES DE OLIVEIRA, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) por todo conteúdo da 

petição inicial, adiante resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Art. 829, caput e §1º, do CPC/2015), ficando 

advertido(s) de que, no caso de pronto pagamento dentro do prazo legal 

(03 dias), a verba honorária fixada no despacho inicial será reduzida pela 

metade (art. 827, caput, e § 1º do CPC/2015), bem como, ainda, de que 

poderá, independentemente de penhora, depósito ou caução, opor-se à 

execução por meio de embargos, no prazo de 15 dias, contados da 

expiração do prazo deste edital.

Valor do Débito: 168,50 (Cento e sessenta e oito reais e cinquenta 

centavos)

Resumo da Inicial: O executado foi condenado a pagar mensalmente a 

seus filhos, a título de pensão alimentícia, a quantia de 25% do salário 

mínimo. Ocorre que o executado não vem cumprindo corretamente com o 

determinado na senteça desde de fevereiro de 2017, estando em débito 

com os meses de fevereiro e março de 2017.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Defiro o pedido retro.Cite-se a parte 

reclamada, por edital.Decorrido o prazo, sem manifestação, nomeio-lhe 

como curador especial, Dr. Fernando Vazel Bispo da Silva, devendo ser 

intimado da nomeação, bem como, de todos os atos processuais.Os 

honorários advocatícios serão arbitrados ao final.Intime-seCumpra.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daiani Dela Justina, 

digitei.

Paranatinga, 11 de setembro de 2018

Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 60177 Nr: 613-80.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernanda Jacinto da Silva Marques dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT, Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Vistos.

 Ante a informação de quitação da obrigação (fl. 201), nos termos do art. 

924, II do CPC, DECLARO EXTINTA a presente execução de sentença, com 

resolução do mérito.

Eventuais custas, pelo executado.

Transitado em julgado, certifique o necessário e, após, arquive-se com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 85943 Nr: 442-21.2018.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Juan Flaviano Vieira e CIA LTDA - ME, 

Rodrigo Juan Flaviano Vieira, Kelly Mendonça Dias, Djalma Flaviano Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado o advogado 

da parte autora que foi designada sessão de Conciliação/Mediação 

agendada para o dia 05/02/2019 às 15h00min, a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Paranatinga-MT. Para 

realização da referida sessão, se torna necessário o comparecimento das 

partes, acompanhados de advogados(as).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 85372 Nr: 179-86.2018.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guido Nelson Schmitt
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando a anunciada transação entre as Partes (fls. 60-60verso), o 

que põe termo ao objeto da presente demanda judicial, HOMOLOGO por 

sentença a transação firmada e, por consequência, nos termos do art. 

487, III, “b”, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO.

 Custas processuais e honorários advocatícios na forma do aludido 

Acordo.

 Ante a renúncia ao prazo recursal, arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000975-60.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

POLLI FERTILIZANTES INDUSTRIA E TRANSPORTES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISADORA PARMIGIANI DE BIASIO OAB - PR66284 (ADVOGADO(A))

NARAYANA DE FREITAS FURLANETTO OAB - PR66162 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ADRIANO PINTON (EXECUTADO)

ANTONIO ROBERTO PINTON JUNIOR (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, bem como da Portaria n.º 02/2016-GAB, 

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para localidade 

informada na petição inicial - Em caso de dúvida acerca do local ou região 

em que deverá ser emitida a guia entrar em contato com Oficial de Justiça 

Atanázio pelo telefone (66) 999791510. Informo ainda que a guia deverá 

ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - 

Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o 

comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de 

recolhimento.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 83104 Nr: 3816-79.2017.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Loivo Winkelmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, a efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor 

de R$ 28,00, para cumprimento do mandado ou ofereça meios para o 

cumprimento, emitindo guia para localidade informada na petição inicial.

Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 90417 Nr: 2746-90.2018.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alisson Cardoso da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elysson Galvão Suzuki Filipin 

de Sena - OAB:13.997/MT, KASSIA LOHRANNY SANTOS OLIVEIRA - 

OAB:23083/O/MT

 Código n° 90417

Vistos.

Considerando a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça, que concedeu a 

ordem em sede de habeas corpus, em favor do réu Alisson Cardoso da 

Silva, determinando a este juizo que impor medidas diversas da prisão 

preventiva, com fundamento no art. 282, II do CPP, fixo as seguintes 

medidas cautelares do art. 319, do CPP:

I - Comparecer a todos os atos do processo dos quais for notificado;

II - Manter endereço atualizado;

III - Não consumir bebidas alcóolicos e/ou usar drogas;

IV - Manter comportamento social adequado;

Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO RÉU ALISSON 

CARDOSO DA SILVA, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO, em 

cumprimento à ordem do E. Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71859 Nr: 2375-97.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Alto Xingú-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tatiane Aparecida James, CRISTIANI 

APARECIDA JAMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado o 

advogado da parte autora para manifestar-se quanto as 

correspondências juntadas aos autos, bem como para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 55008 Nr: 1025-45.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena Gloria da Paixão Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

•

Cuida-se de Ação de Cobrança, em fase de cumprimento de

sentença, movida por MARIA HELENA GLÓRIA DA PAIXÃO SILVA, em

face do MUNICÍPIO DE PARANATINGA- MT.

Às fls. 154/157, a requerente juntou aos autos o Termo de

Acordo realizado com o Município requerido nos processos que envolvem 

a

matéria discutida (URV), pugnando pela homologação do mesmo, com sua

consequente suspensão até o total pagamento dos valores devidos.

Pugnou, ainda, pela intimação da parte requerida, a fim de

que esta incorporasse o reajuste de 11,98%.

• É a síntese do'relatório .

Fundamento e decido.

Perscrutando os autos, observa-se que as partes

apresentaram solução pacificadora para o litígio e, sendo este direito 

transigível,

devida é a homologação por ato judicial.

Todavia, quanto ao pedido de intimação da parte ré para

que incorpore o reajuste nos termos da sentença, tal medida, em razão da 
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avença

entabulada entre as partes, deve ser cumprida voluntariamente, não 

havendo

necessidade de intervenção judicial para que haja sua fie xecução.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado às fls.

154/157, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a 

constituição

de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo seus termos 

parte

integrante desta decisão, e DETERMINO a suspensão do feito até o íntegral

cumprimento da obrigação (art. 313, 11do Código de Processo Civil).

Com a vinda da informação do cumprimento integral do

acordo, retomem os autos conclusos para extinção, na forma do artigo 

924 do

Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 87920 Nr: 1431-27.2018.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Gonçalves Gomes, Margarete Feresin Gomes, 

Antonio Gomes Jardim Neto, Maria Bernadete Feresin Jardim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Jose Vigolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wellington José de Oliveira - 

OAB:243806/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado o 

advogado da parte exequente para manifestar-se quanto a 

correspondência juntada aos autos, bem como para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69683 Nr: 1526-28.2016.811.0044

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Alto Xingú-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valerio Pedro Schuster, Irio Kunrath

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, a efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor 

de R$ 2.376,00, para cumprimento do mandado ou ofereça meios para o 

cumprimento, emitindo guia para localidade informada na petição inicial.

Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 89421 Nr: 2228-03.2018.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Cesar Mader

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oscar J. Reginaldo Martins - 

OAB:978/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, a efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor 

de R$ 1.728,00, para cumprimento do mandado ou ofereça meios para o 

cumprimento, emitindo guia para localidade informada na petição inicial.

Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 88738 Nr: 1896-36.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diana Palmer Ojeda dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia Elétrica S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bosco dos Santos - 

OAB:19408-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431-A/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que sejam intimadas as 

partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 55063 Nr: 1068-79.2014.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não 

Padronizados NPL I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lázaro Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Andres Acevedo Ibanez 

- OAB:22131/A/MT, JUSCELINO ADSON DE SOUZA FILHO - 

OAB:122345/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado o 

advogado da parte autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 31833 Nr: 76-89.2012.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renova Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olávio Tempes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Rodrigo Góes 

Nicoladelli - OAB:17980-A/MT, Paulo Cesar da Rosa Góes - 

OAB:18021-A/MT, RODRIGO FRASSETTO GOES - OAB:17981-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para depositar o complemente da diligência, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 32267 Nr: 509-93.2012.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Maria Simone de Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Paulina Lopes da Costa, Julio 

Martins de Siqueira, Josuelina Martins de Siqueira, Jota Martins de 

Siqueira, Jurema Martins de Siqueira, Maura Martins de Siqueira, Tânia 

Martins Nogueira, Carlos Martins de Siqueira, Junho Martins de Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisele Marostica de Oliveira 

Feitoza Diniz - OAB:11962/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora a 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o preparo da carta precatória 

de citação dos requeridos na Comarca de Goiânia/GO, trazendo aos autos 

o comprovante original de pagamento, conforme artigo 388, parágrafo 

único e 389 da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 59948 Nr: 493-37.2015.811.0044

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Renato Perinete

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlei Chilante - 

OAB:3533-A

 PROCESSO – CÓDIGO 59948

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

Intime-se o embargo/requerente para, querendo, manifestar-se, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sobre os embargos opostos às fls. 299/301, nos 

termos do § 2º do artigo 1023 do Código de Processo Civil.

Às providências.

Cumpra-se.

 Paranatinga/MT, 09 de outubro de 2018.

 Dra. Ana Cristina Silva Mendes

 Juíza Auxiliar da CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77608 Nr: 1096-42.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalto Bruzzo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogo Luiz Biondo de Souza 

- OAB:11.973/MT, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que sejam intimadas as 

partes para, sucessivamente, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 24358 Nr: 391-25.2009.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Pereira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT, Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, a efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor 

de R$ 14,00 (quatorze) reais, para cumprimento do mandado ou ofereça 

meios para o cumprimento, emitindo guia para localidade informada na 

petição inicial.

Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 66260 Nr: 91-19.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco da Silva Fonts

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, em razão do retorno dos autos da 

Segunda Instância, impulsiono estes autos com a finalidade de que sejam 

intimados os advogados das partes para manifestarem no prazo de 10 

(dez) dias no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 59181 Nr: 153-93.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria Stefanes Walter

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, em razão do retorno dos autos da 

Segunda Instância, impulsiono estes autos com a finalidade de que sejam 

intimados os advogados das partes para manifestarem no prazo de 10 

(dez) dias no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 51556 Nr: 761-62.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Seawright

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, em razão do retorno dos autos da 

Segunda Instância, impulsiono estes autos com a finalidade de que sejam 

intimados os advogados das partes para manifestarem no prazo de 10 

(dez) dias no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 27373 Nr: 363-23.2010.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 
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IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para manfiestar-se sobre a petição do requerido, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 62864 Nr: 1823-69.2015.811.0044

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Meres de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabricio Lorenzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irajá Rezende de Lacerda - 

OAB:11987-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON ANTONIO FERREIRA - 

OAB:6501

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

requerida para manifestar-se acerca do laudo pericial, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69515 Nr: 1463-03.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ocresina de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, em razão do retorno dos autos da 

Segunda Instância, impulsiono estes autos com a finalidade de que sejam 

intimados os advogados das partes para manifestarem no prazo de 10 

(dez) dias no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71069 Nr: 2031-19.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leila Gonçalves Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, em razão do retorno dos autos da 

Segunda Instância, impulsiono estes autos com a finalidade de que sejam 

intimados os advogados das partes para manifestarem no prazo de 10 

(dez) dias no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76937 Nr: 737-92.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair José Malacarne

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, em razão do retorno dos autos da 

Segunda Instância, impulsiono estes autos com a finalidade de que sejam 

intimados os advogados das partes para manifestarem no prazo de 10 

(dez) dias no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67969 Nr: 789-25.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrovenci Comércio Importação Exportação e 

Agropecuária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dieggo Bruno Pio da Silva, Marisa Camargo 

Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Nogara de Castilho - 

OAB:8250-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAR o presente feito, para a intimação do exequente, a fim de 

cumprir a determinação abaixo transcrita:

 "...É sabido que cabe a parte exequente realizar diligências para localizar 

o endereço da parte executada.Assim, compete ao credor promover todas 

as diligências no sentido de localizar o executado, não se justificando que 

o exequente transfira integralmente ao Judiciário o ônus de localizar o 

devedor. A intervenção judicial, por meio de pesquisas, expedição de 

ofícios a órgãos públicos ou empresas privadas solicitando informações 

sobre o endereço do executado, deve ser medida excepcional, somente 

realizada após efetiva comprovação do exaurimento das diligências 

possíveis pelo exequente, o que não se deu no presente caso.Pelas 

razões expostas, INDEFIRO o pedido de buscas do endereço da parte 

requerida formulada pelo credor.INTIMEM-SE. Às providências. Cumpra-se. 

Paranatinga/MT, 09 de outubro de 2018.Dra. Ana Cristina Silva 

Mendes.Juíza Auxiliar da CGJ."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 30578 Nr: 1017-73.2011.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Hipolito Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO – CÓDIGO Nº 30578

VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

HOMOLOGO a desistência do recurso pela autarquia requerida, vez que a 

parte requerente não se opôs ao pedido, conforme fls. 172/173.

CERTIFIQUE o trânsito em julgado e AGUARDE-SE o cumprimento do 

acordo/pagamento, informando a parte autora oportunamente.

Intimem-se.

Às providências.

Cumpra-se.

 Paranatinga/MT, 10 de outubro de 2018.

 Dra. Ana Cristina Silva Mendes

 Juíza Auxiliar da CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 52887 Nr: 2100-56.2013.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Clovis Paim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides Alegretti e outro, Irineu Holzbach, Noeli 

Terezinha Holzbach

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se do pedido de expedição de ofício ao Tribunal Eleitoral e ao 

Ministério da Fazenda Pública, a fim de que sejam fornecidas informações 

acerca dos requeridos, formulado pela parte requerente às fls. 94.

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.
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 Decido.

Pois bem, é sabido que cabe a parte requerente realizar diligências para 

localizar o endereço da parte requerida.

Assim, compete ao credor promover todas as diligências no sentido de 

localizar o requerido não se justificando que o requerente transfira 

integralmente ao Judiciário o ônus de localizar o devedor. A intervenção 

judicial, por meio de pesquisas, expedição de ofícios a órgãos públicos ou 

empresas privadas solicitando informações sobre o endereço do 

requerido, deve ser medida excepcional, somente realizada após efetiva 

comprovação do exaurimento das diligências possíveis pelo requerente, o 

que não se deu no presente caso.

Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de buscas do endereço das 

partes requeridas formulada pelo credor.

Assim, MANIFESTE-SE acerca do prosseguimento do feito, em 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

Às providências. Cumpra-se.

 Paranatinga/MT, 09 de outubro de 2018.

Dra. Ana Cristina Silva Mendes

 Juíza Auxiliar da CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 26100 Nr: 2131-18.2009.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adélcio José Zenni, Juraci Valler Zenni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lewiston Importadora S/A, José Fernandes, 

Nelson Jose Comegnio, 1° Ofício e Registro Geral de Imóveis e Hipotecas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adélcio José Zenni - 

OAB:3.313/PR, Alessandro Severino Vallér Zenni - OAB:18554

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 - Portanto, INTIMO a parte autora através do seu advogado para que no 

prazo de cinco dias, indique quem está na posse do imóvel ou, em não 

tendo essa informação, DETERMINO que o Sr. Oficial de Justiça realize um 

auto de constatação sobre o imóvel a fim de verificar quem o ocupa e se 

existem benfeitorias.2 - Indicado o ocupante pelo autor ou identificado pelo 

Sr. Oficial de Justiça, DETERMINO a sua inclusão no pólo passivo e 

INTIME-SE a parte autora para que promova a sua citação no prazo de 15 

dias, sob pena de extinção do processo quanto ao pedido possessório.3 – 

Citado o ocupante e decorrido o prazo para defesa, intime-se o autor para, 

querendo, impugnar.4 - Cumpra-se com urgência, pois se trata de 

processo de META.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 60258 Nr: 2541-71.2011.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUSELI MISSASSI HELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAWELEC VIEIRA 

(PROMOTORA DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:6170-B OAM/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da Defesa para apresentar memoriais finais, no prazo de lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86138 Nr: 3025-76.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMAR KOLLER HELLER, CLEUSELI MISSASSI HELLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN CARLOS SANTORE - 

OAB:6170

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para que 

providencie, no prazo de 10 (dez) dias, o preparo da carta precatória 

(Matupá-MT) para intimação da parte requerida, mediante guia de 

recolhimento padrão disponível nos Cartórios Distribuidores Oficializados, 

Postos de Arrecadação e Internet (site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.com.br), para cumprimento do mandado de 

citação/intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 92796 Nr: 3254-02.2018.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS CARLOS DOS SANTOS, ANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O, JAKSON DARLYN FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:24855/0

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos advogados do indiciado da data da 

audiencia de instrução e julgamento designada para o dia 27 de novembro 

de 2018, às 15h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 76921 Nr: 603-65.2016.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.DE CRED.DE LIVRE ADM.DE ASSOC. NORTE 

MATOGROSSENSE-SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YUAN LIN BACON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do advogado da parte exequente para que 

promova a retirada, distribuição e pagamento das diligencias no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 80731 Nr: 2902-15.2016.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. REBELATTO COMERCIO - ME, RICARDO REBELATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORESTE DUFFECK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da advogada da parte exequente para promover 

a retirada e distribuição da deprecata na Comarca de Guarantã do Norte - 

MT no prazo de 15 (quinze) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 93417 Nr: 3711-34.2018.811.0023

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS Nº 3711-34.2018.811.0023 código: 93417

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): JUSTIÇA PÚBLICA

RÉU(S): ISAQUE SANTOS DA SILVA

INTIMANDO: Indiciado(a): Isaque Santos da Silva, Cpf: 04254782110, Rg: 

2.304.162-5 SSP MT Filiação: Valdenito Joaquim da Silva e Divina Claro dos 

Santos, data de nascimento: 16/11/1990, brasileiro(a), natural de 
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Cuiabá-MT, convivente, soldador, Endereço: Rua 1º de Outubro, Nº 143, 

Bairro: Mãe de Deus, Cidade: Peixoto de Azevedo-MT

Vítima: Sunamita Lopes de Oliveira, Cpf: 02001536178, Rg: 1.351.314-1 

SSP MT Filiação: Maria Lopes de Oliveira, data de nascimento: 11/11/1982, 

brasileiro(a), natural de Vitorino freire-MA, solteiro(a), do lar, Endereço: 

Rua Peru, 587 Ou 520, Bairro: Liberdade, Cidade: Peixoto de Azevedo-MT

FINALIDADE – 1: INTIMAÇÃO da vítima acima qualificada, para que fique 

ciente que caso o Agressor descumpra qualquer das medidas impostas, 

deverá procurar imediatamente a Delegacia de Policia ou mesmo o fórum 

local para a adoção de medidas pertinentes.

FINALIDADE - 2: INTIMAÇÃO do Agressor acima qualificado, quanto à 

aplicação das medidas de proteção, com fulcro no art. 22, III, alíneas "a", 

"b" e "c" da Lei nº 11.340/2006, consistente em:

 1) Proibição do Agressor de se aproximar da ofendida, seus familiares e 

das testemunhas, mantendo limite mínimo de distância de 200 (duzentos) 

metros;

2) Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por 

qualquer meio de comunicação;

3) Proibição de frequentar a residência da ofendida, dos seus familiares e 

o seu trabalho, a fim de preservar a integridade física e psicológica da 

ofendida.

ADVERTÊNCIA: O agressor fica advertido de que o descumprimento da 

ordem judicial poderá implicar na decretação de sua prisão preventiva.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Allison Araujo da Silva, 

Estagiário de Direito digitei.

 Peixoto de Azevedo - MT, 19 de outubro de 2018.

Irene Aparecida Fermino

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 83763 Nr: 1381-98.2017.811.0023

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA RUTH BONTEMPO E SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Initimação do advogado(a) da parte autora, dar. Sentenç, 

conforme segue:

(FRAÇÃO) DEFIRO o pedido formulado na inicial para que seja expedido 

em favor de ANA RUTH BONTEMPO E SOUZA, o competente alvará judicial 

para o levantamento dos valores depositados na conta de FGT, junto a 

Caixa Econômica Federal, em nome do de cujus ORLANDO ABREU SILVA 

– CPF: 930.015.681-00. Sem custas, por ser a requerente beneficiária da 

justiça gratuita. Expedido o alvará, arquivem-se os autos com as baixas e 

cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, 

05 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 83239 Nr: 1046-79.2017.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANOR ANTONIO PEDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para efetuar o 

complemento da diligência do senhor Oficial de Justiça, no valor de R$ 

292.84 (Duzentos e noventa e dois reais e oitenta e quatro centavos), no 

prazo de 10(dez) dias, mediante guia de recolhimento padrão disponível no 

site do Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – 

diligências e/ou http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do 

mandado de busca/apreensão/citação, com posterior remessa do 

comprovante aos autos.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 64731 Nr: 1947-86.2013.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS BRITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

PRAZO: 60 DIAS

AUTOS Nº 1947-86.2013.811.0023 código: 64731

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): ELIAS BRITO DA SILVA

INTIMANDO: Indiciado(a): Elias Brito da Silva, Cpf: 60173204325, Rg: 

132.589-0 SSP RO Filiação: Antonio Torres da Silva e Francisca Nazare 

Brito da Silva, data de nascimento: 19/03/1979, brasileiro(a), natural de 

Imperatriz-MA, convivente, pedreiro, Endereço: Tv Caxias, Quadra 16, 

Bairro: Centro, Cidade: Goianésia do Pará-PA

FINALIDADE: Intimação do denunciado Elias Brito da Silva, acima 

qualificado, do teor da sentença abaixo transcrita.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições, ofereceu denúncia contra ELIAS BRITO DA SILVA 

devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções do crime 

de lesão corporal (artigo 129, §9º do Código Penal, sob o manto da Lei nº 

11.340/2006), ante a prática do fato delitivo descrito na denúncia 

constante em fls. 04/06. A denúncia veio instruída dos autos de inquérito 

policial (fls.07/58), sendo recebida em 08/08/2013 (fl. 59). Devidamente 

citado (fl. 61), apresentou defesa escrita (fl.64), através da Defensoria 

Pública. Durante a instrução foram inquiridas 02 testemunhas, arroladas 

em comum [CD fls.76/78]. O acusado e a vítima não foram inquiridos na 

fase judicial, pois não foram localizados. Em alegações finais por 

memoriais escritos, o Ministério Público requer seja a denúncia julgada 

improcedente para o fim de absolver o réu, nas sanções do art.129, § 9º 

(lesão corporal), do Código Penal (fls.171/172). A Defesa, por sua vez, 

pugna pela absolvição por falta de provas, seguindo a toada do Ministério 

Público (fls.174/175). É o relatório. Decido. II – FUNDAMENTAÇÃO Versam 

os presentes autos sobre processo em que se apura a prática, em tese, o 

crime art.129, §9º do Código Penal, ilícito supostamente perpetrado no 

âmbito da violência doméstica (Lei nº 11.340/06). Consigne-se, 

inicialmente, que tendo os fatos ocorridos no âmbito de violência 

doméstica e familiar, são inaplicáveis ao réu os benefícios da Lei nº 

9.099/1995, por expressa vedação legal contida no artigo 41, da Lei nº 

11.340/2006. Referido dispositivo, não padece de inconstitucionalidade, 

pois deve ser analisado à luz do princípio constitucional da igualdade 

substancial ou material (art.5º, caput, CF),questão, aliás, que restou 

superada com o HC 106212, STF. É o caso das mulheres que, ao longo 

dos séculos, vêm sendo vítimas de discriminação e violências de todas as 

espécies, por questões primordialmente socioculturais, em total 

desrespeito aos direitos humanitários, internacionalmente assegurados, e 

à dignidade da pessoa humana, princípio fundamental da República 

Federativa do Brasil (art.1º, inc. III, da Constituição Federal). O feito se 

desenvolveu regularmente, com observância dos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Não há nulidades, 

preliminares ou irregularidades a serem enfrentadas, pelo que se passa 

ao mérito. As acusações não procedem. II.1 DO MÉRITO DO CRIME DE 

LESÃO CORPORAL – ARTIGO 129, §9º CÓDIGO PENALA materialidade 

delitiva restou comprovada através do exame de corpo de delito (fl.23/25) 

e boletim de ocorrência (fl. 08). Todavia a autoria é nebulosa. O acusado 

ELIAS BRITO DA SILVA, na fase policial, negou a prática dos ilícitos que 

lhe foram imputados, pois durante a discussão sua companheira o agrediu 

e ele, então, se defendeu. A vítima C. A. S., por seu turno, ouvida em sede 

inquisitorial afirmou que foi agredida por seu companheiro com tapas. Os 

Policiais Militares apenas atenderam o chamado, alegaram não mais se 

recordarem com clareza dos fatos envolvendo o réu Elias. O acusado e a 

vítima não foram localizados para serem inquiridos na fase judicial. 

Obtempere-se, ademais, que sendo a violência doméstica, na maioria dos 

casos, perpetradas no interior das residências, presenciada quando muito 

por familiares, a palavra da vítima assume especial relevo, de forma que 
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sendo ela firme, clara, contundente, deve prevalecer sobre a negativa do 

denunciado para fins de eventual condenação, conforme jurisprudência 

pacífica. Ora, se a palavra da vítima tem especial reconhecimento para 

fins de prova de condenação, também deverá ser utilizada pra absolvição 

do acusado. 3. Dispositivo: Diante do exposto, julgo improcedente a 

pretensão punitiva exposta na denúncia, para ABSOLVER o denunciado 

ELIAS BRITO DA SILVA, por ausência de provas, nos termos do art.386, 

VII do Código de Processo Penal. Comunique-se a vítima, por qualquer 

meio idôneo, da presente sentença absolutória [art.201, §§2º e 3º do CPP]. 

Cumpram-se as demais determinações da Consolidação das Normas 

Gerais da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, José Claret de Almeida 

Marques, digitei.

Peixoto de Azevedo - MT, 16 de outubro de 2018.

Irene Aparecida Fermino

Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001598-23.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

V. H. F. D. S. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

ROSANA LIMA NUNES OAB - 040.552.961-93 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001598-23.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

VICTOR HUGO FREITAS DOS SANTOS LIMA REPRESENTANTE: ROSANA 

LIMA NUNES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Intimem-se as partes para que, em 10 (dez) dias, especifiquem as provas 

a serem produzidas. Cumpra-se. , 25 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001579-17.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMILSO FERREIRA PESCADA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001579-17.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

EDEMILSO FERREIRA PESCADA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Intimem-se as partes para que, em 10 (dez) dias, 

especifiquem as provas a serem produzidas. Cumpra-se. , 25 de outubro 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 167084 Nr: 3689-06.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROANE TEREZEINHA RIBEIRO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Intimo a parte requerida para efetuar o pagamento de R$1.000,00 ( mil 

reais) referente a perícia médica, conforme determinado no R. despacho.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 138053 Nr: 2894-34.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário com pedido de tutela antecipada (art. 273 do 

CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: TV PORTAL DA AMAZONIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMSL INDUSTRIA DE ANTENAS LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KRISTIANE MAMEDE LUCENA 

PEREIRA - OAB:19043

 Vistos.

Intime-se o autos quanto à certidão de Ref: 76.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 83095 Nr: 476-65.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jandira Piccinin Pegoraro, Bento Ferraz 

Pacheco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Rezende Fortes 

Junior - OAB:14.848, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte requerida Bento Ferraz 

Pacheco foi devidamente citada dos termos da ação, via AR, para pagar a 

dívida no prazo de 03(três) dias, sob pena de lhe ser penhorado bens, e 

até a presente data não houve manifestação, portanto abro vista dos 

autos ao requerente para requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 154303 Nr: 10062-87.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANA CARLA DE CARVALHO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:OAB/MT 8506-A

 Intimo a parte requerida para efetuar o pagamento de R$1000,00 ( mil 

reais) referente a perícia médica, conforme determinado no R. despacho.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 166711 Nr: 3511-57.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renata Carneiro da Silva Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:OAB/MT 8506-A

 Intimo as partes para manifestarem acerca da juntada do laudo pericial na 

referencia 23.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 166711 Nr: 3511-57.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renata Carneiro da Silva Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 
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OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:OAB/MT 8506-A

 Intimo a parte requerida para efetuar o pagamento de R$1000,00 ( mil 

reais) referente a perícia médica, conforme determinado no R. despacho.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 167084 Nr: 3689-06.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROANE TEREZEINHA RIBEIRO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Intimação das partes para manifestarem acerca da juntada do laudo 

pericial na referencia 26.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 103284 Nr: 3444-97.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Ailton Pereira da Silva, Silvana Gonçalves 

Azambuja, Weslaine Azambuja da Silva, Sania Azambuja da Silva, Wilter 

Gonçalves Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o douto advogado da parte autora, para apresentar o cáculo 

devido a cada herdeiro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 87826 Nr: 5548-33.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Taurus Distribuidora de Petróleo Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dair Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Rezende de Andrade 

Júnior - OAB:188.846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 à parte para prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 94546 Nr: 5397-33.2014.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olga Lucia da Costa Oliveira, Laura Oliveira Ribeiro, 

Augusto César Fagundes Costa, GOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Aguimar Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Alcides Sampaio e Silva - 

OAB:5.111-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Suspenda-se o presente feito por 90 dias, quando então o inventariante 

deverá dar prosseguimento ao feito, regularizando-o e prestando as 

constas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 80919 Nr: 3076-93.2012.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCB, Márcia Bispo da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Homologo os cálculos apresentados pelo INSS.

Expeça-se o necessário.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109920 Nr: 6160-97.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA ROSA DECHICHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sara Graziela Pinto Fernandes 

de Oliveira - OAB:13680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA APARECIDA ROSA DECHICHI, Cpf: 

94318346149, natural de Acorizal-MT, solteiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 29/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de MARIA APARECIDA 

ROSA DECHICHI, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

@NaturezaDivida, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 195/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 1.621,57 - Valor Atualizado: R$ 1.621,57 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.I – Cite-se o executado, por carta, nos termos 

do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80 , para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados 

na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. 

II – Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.III – Na 

hipótese da citação por carta restar frustrada ou não sendo o AR 

devolvido no prazo de 15 dias, independentemente de nova manifestação 

da Fazenda Pública, como expressamente autorizado pelo artigo 8º, inciso 

III, da LEF , proceda-se com a citação por edital. Expeça-se Edital de 

Citação com as informações necessárias previstas no inciso IVdo mesmo 

artigo 8º e com o prazo de 30 dias. Em seguida, fixe-o no mural apropriado 

e publique-se uma vez no órgão oficial. IV – Decorrido o prazo da citação 

sem o pagamento do débito, intime-se o exequente para que, no prazo de 

15 dias, indique bens para a formalização da penhora, sob pena dos autos 

serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. V – Desde já, deixo consignado que, 

em virtude do volume de execuções fiscais que tramitam nesta vara e 

considerando o seu atual quadro funcional, e ainda mais, corroborado com 

os efeitos práticos do artigo 615-A do CPC , aplicado analogicamente 

neste caso por força do artigo 1º da LEF , não será deferida a expedição 

de ofícios com o objetivo de se encontrar bens a serem penhorados, cuja 

obrigação legal competente à própria exequente, que pode, inclusive, se 

valer do permissivo processual contido no artigo 615-A do CPC. Relevante 

ressaltar ainda que a expedição de ofícios com este objetivo somente é 

viável em situações excepcionais, quando o credor já esgotou todos os 

meios ao seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS) .VI – Na 

oportunidade, importante também consignar que é imprescindível a 

informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado 

do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – 

Não havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do 

artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos 

ao arquivo provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o 

do Relatório Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a 

Fazenda Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, 

caso encontre algum bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para 
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efeito de celeridade processual, eventual petição de desarquivamento 

deverá constar expressamente o bem a ser penhorado. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leonice Silva Ferreira, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 24 de outubro de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40563 Nr: 2884-39.2007.811.0013

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNdMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Donizeth de Freitas 

Faria - OAB:4202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hailton Mágio - OAB:, Seila 

Maria Alvares da Silva - OAB:

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

4.242,17 (quatro mil e duzentos e quarenta e dois reais e dezessete 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 171. 

Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 2.129,70 (dois 

mil e cento e vinte e nove reais e setenta centavos) para recolhimento da 

guia de custas e R$ 2.112,47 (dois mil e cento e doze reais e quarenta e 

sete centavos) para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE” e, na 

aba Primeira Instância – Fórum/Comarcas, escolher a opção “Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes”, preencher os campos com o número 

único do processo e o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens 

aplicáveis (Custas Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar 

em gerar. Será gerado um boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolar a guia e o comprovante de pagamento no 

protocolo geral da Comarca de Pontes e Lacerda, aos cuidados da Central 

de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 167990 Nr: 4109-11.2018.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Noroeste 

de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donizete Barbosa do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eber dos Santos - 

OAB:OAB/MT19476

 A ação monitória tem por escopo a obtenção de uma ordem judicial de 

pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de 

determinado móvel e o requisito indispensável para obtenção de tal ordem 

é a existência de prova escrita da obrigação, que o autor possuiu perante 

o devedor, sem eficácia de título executivo, mas apta a ensejar a razoável 

certeza da obrigação, cuja finalidade é constituir de forma mais rápida o 

título executivo.

 A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova escrita 

sem eficácia de título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente

 Não obstante a possibilidade admitida tanto na doutrina quanto na 

jurisprudência acerca da possibilidade de antecipação de tutela no 

procedimento monitória, entendo que, os pedidos pleiteados a título de 

antecipação de tutela serão necessariamente satisfeitos quando da 

expedição do mandado de entrega dos bens, vez que o réu terá o dever 

de proceder à efetiva entrega dos mesmos, ou, opor embargos se 

justificando acerca da não entrega, momento, pelo qual deverá esclarecer 

acerca da localização dos semoventes.

Desta forma, indefiro, no momento a antecipação da tutela pretendida 

pelos autores.

Porém, diante do preenchimentos dos requisitos autorizadores para 

expedição do mandado de entrega dos bens, ACOLHO o pedido formulado 

para determinar a expedição do mandado monitório, devendo o Requerido 

ser citado (pelos Correios, com aviso de recebimento), para, no prazo de 

15 dias, efetuar o pagamento, ou, se assim preferir, oferecer embargos 

nos termos da norma de regência.

 Advirta-se que, no caso de pronto atendimento ao mandado monitório, o 

requerido ficará dispensado do pagamento de custas e honorários 

advocatícios. Deve acompanhar o instrumento de citação cópia desta 

decisão judicial, devendo a serventia judicial providenciá-la no prazo de 

cinco dias a contar do recebimento dos autos em cartório.

Não havendo cumprimento do referido mandado, deve o Requerido arcar 

com o pagamento das custas processuais e da verba honorária, ora 

fixada na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devendo a parte 

autora, em momento próprio, adotar as providências necessárias para 

viabilizar a liquidação do título executivo judicial

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cite-se, conforme requerido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 167990 Nr: 4109-11.2018.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Noroeste 

de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donizete Barbosa do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eber dos Santos - 

OAB:OAB/MT19476

 Certifico que, compulsando os autos observei que o requerido não fora 

intimado para indicar quais provas pretende produzir. Assim, após 

constatar a existência de procuração juntada em referência 08, impulsiono 

o feito INTIMANDO a parte requerida para que se manifeste, conforme 

despacho de referência 25.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 155599 Nr: 10661-26.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINOVAN CHAVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso de apelação juntado aos autos é tempestivo, 

sendo assim, abro vista à parte contrária para apresentar contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 143634 Nr: 5082-97.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Karolyne Santiago Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:OAB/MT 12.903, RENATO C. CORRÊA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

8.184-A

 Através do presente, intimo as partes para comparecerem no prédio do 

fórum no dia 29/11/2018 ás 10hs para realização da perícia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 144806 Nr: 5607-79.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 
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INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Sandra Silva Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACOB ANDRÉ BRINGSKEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILMAN MOURA VARGAS - 

OAB:188443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gimar costa - OAB:22139b

 Através do presente, intimo as partes para comparecerem no prédio do 

fórum no dia 29/11/2018 ás 10hs para realização da perícia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 147604 Nr: 6858-35.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ivanildo dos Santos Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Davoli Lopes - 

OAB:OAB/SP 143.370, Maristella de Farias Melo Santos - 

OAB:OAB/RJ 135.132

 Através do presente, intimo as partes para comparecerem no prédio do 

fórum no dia 29/11/2018 ás 10hs para realização da perícia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 151160 Nr: 8513-42.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO LUZIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DO VALE DE SÃO DOMINGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÁRBARA MANETTI 

SENHORINHO - OAB:66807/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT4552

 Designo audiência para o próximo dia 31/01/2019 às 15hs. Intimem-se, 

devendo as partes e testemunhas serem apresentadas independente de 

intimação. Outrossim, o rol de testemunhas deve ser depositado em Juízo 

até quinze dias antes da audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 157116 Nr: 11373-16.2017.811.0013

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDICEIA GUERINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIANA DOS SANTOS, LAURO LARAYA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: La - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Júnior - 

OAB:7400/MT

 Através do presente, intimo as partes para comparecerem no prédio do 

fórum no dia 22/11/2018 ás 10hs para realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 168648 Nr: 4426-09.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Weslei da Silva Simão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Através do presente, intimo as partes para comparecerem no prédio do 

fórum no dia 22/11/2018 ás 10hs para realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 168639 Nr: 4419-17.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN RICARDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Através do presente, intimo as partes para comparecerem no prédio do 

fórum no dia 22/11/2018 ás 10hs para realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 168628 Nr: 4417-47.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Através do presente, intimo as partes para comparecerem no prédio do 

fórum no dia 22/11/2018 ás 10hs para realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 168576 Nr: 4388-94.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELIA FERRACINI GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Através do presente, intimo as partes para comparecerem no prédio do 

fórum no dia 22/11/2018 ás 10hs para realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 168573 Nr: 4385-42.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Através do presente, intimo as partes para comparecerem no prédio do 

fórum no dia 22/11/2018 ás 10hs para realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 168547 Nr: 4373-28.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosenilda de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Através do presente, intimo as partes para comparecerem no prédio do 

fórum no dia 22/11/2018 ás 10hs para realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 168532 Nr: 4370-73.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL SIMÕES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Através do presente, intimo as partes para comparecerem no prédio do 

fórum no dia 29/11/2018 ás 10hs para realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 168531 Nr: 4369-88.2018.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GORETE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Através do presente, intimo as partes para comparecerem no prédio do 

fórum no dia 29/11/2018 ás 10hs para realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 168085 Nr: 4172-36.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Através do presente, intimo as partes para comparecerem no prédio do 

fórum no dia 29/11/2018 ás 10hs para realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 167892 Nr: 4063-22.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELA SANTOS SIMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Através do presente, intimo as partes para comparecerem no prédio do 

fórum no dia 29/11/2018 ás 10hs para realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 167883 Nr: 4061-52.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO LEME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Através do presente, intimo as partes para comparecerem no prédio do 

fórum no dia 29/11/2018 ás 10hs para realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 167824 Nr: 4029-47.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL MESSIAS GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Através do presente, intimo as partes para comparecerem no prédio do 

fórum no dia 29/11/2018 ás 10hs para realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 165512 Nr: 2943-41.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Faustino da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Através do presente, intimo as partes para comparecerem no prédio do 

fórum no dia 29/11/2018 ás 10hs para realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 164934 Nr: 2605-67.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvani Pinheiro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Através do presente, intimo as partes para comparecerem no prédio do 

fórum no dia 22/11/2018 ás 10hs para realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 164593 Nr: 2423-81.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Simiano da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Através do presente, intimo as partes para comparecerem no prédio do 

fórum no dia 22/11/2018 ás 10hs para realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 164465 Nr: 2363-11.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Através do presente, intimo as partes para comparecerem no prédio do 

fórum no dia 22/11/2018 ás 10hs para realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 164463 Nr: 2361-41.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO ASSIS LIMA, Leydimar Pereira de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Através do presente, intimo as partes para comparecerem no prédio do 

fórum no dia 22/11/2018 ás 10hs para realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 163422 Nr: 1894-62.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doroti Dosso da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Através do presente, intimo as partes para comparecerem no prédio do 

fórum no dia 22/11/2018 ás 10hs para realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 163281 Nr: 1882-48.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGNA APARECIDA DIAS DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Através do presente, intimo as partes para comparecerem no prédio do 

fórum no dia 22/11/2018 ás 10hs para realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 163277 Nr: 1879-93.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO ROGÉRIO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Através do presente, intimo as partes para comparecerem no prédio do 

fórum no dia 22/11/2018 ás 10hs para realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 163019 Nr: 1773-34.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO PENHA MELGARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MOREIRA RODRIGUES - 

OAB:21494/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Através do presente, intimo as partes para comparecerem no prédio do 

fórum no dia 22/11/2018 ás 10hs para realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 163002 Nr: 1769-94.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELICE SOARES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MOREIRA RODRIGUES - 

OAB:21494/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Através do presente, intimo as partes para comparecerem no prédio do 

fórum no dia 22/11/2018 ás 10hs para realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 162535 Nr: 1587-11.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZELEI DA CONCEIÇÃO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Através do presente, intimo as partes para comparecerem no prédio do 

fórum no dia 22/11/2018 ás 10hs para realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 162090 Nr: 1370-65.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS – INTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Através do presente, intimo as partes para comparecerem no prédio do 

fórum no dia 22/11/2018 ás 10hs para realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 161611 Nr: 1145-45.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Através do presente, intimo as partes para comparecerem no prédio do 

fórum no dia 22/11/2018 ás 10hs para realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 161563 Nr: 1128-09.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delsi Salete Tafarel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celia Maria Dos Santos Tonhá 

Alves - OAB:5278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Através do presente, intimo as partes para comparecerem no prédio do 

fórum no dia 22/11/2018 ás 10hs para realização da perícia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 135585 Nr: 1721-72.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindolfo Antunes, Terezinha Araújo Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. M. GRACINDO LTDA – ME, Mapfre Seguros 

Gerais S.A, Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT S/A, 

REAL BRASIL CONSULTORIA E PERÍCIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MENDES DA SILVA - 

OAB:21687/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Estevan Soletti - 

OAB:3702/RO, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013/A

 Intime-se o Sr. Perito para realização da perícia.

 Às partes para apresentação dos quesitos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 150402 Nr: 8182-60.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josomeire Macedo Chaves Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Através do presente, intimo as partes para comparecerem no prédio do 
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fórum no dia 29/11/2018 ás 10hs para realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 148680 Nr: 7261-04.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Aparecido da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Através do presente, intimo as partes para comparecerem no prédio do 

fórum no dia 29/11/2018 ás 10hs para realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 146017 Nr: 6151-67.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA SALA DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Através do presente, intimo as partes para comparecerem no prédio do 

fórum no dia 29/11/2018 ás 10hs para realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145156 Nr: 5751-53.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSIMEIRE DA PAIXAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Através do presente, intimo as partes para comparecerem no prédio do 

fórum no dia 29/11/2018 ás 10hs para realização da perícia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 93039 Nr: 4227-26.2014.811.0013

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elida Faria Jacinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Inácio Ribeiro, José Dárcio de Andrade 

Rudner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Humberto Jose Peixoto 

Vellozo - OAB:OAB/RJ 109.231

 Através do presente, intimo as partes para comparecerem no prédio do 

fórum no dia 29/11/2018 ás 10hs para realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 65923 Nr: 1965-74.2012.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Graciano Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Através do presente, intimo as partes para comparecerem no prédio do 

fórum no dia 29/11/2018 ás 10hs para realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 60876 Nr: 1216-91.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Através do presente, intimo as partes para comparecerem no prédio do 

fórum no dia 29/11/2018 ás 10hs para realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 60631 Nr: 971-80.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zoraide Oliveira Souza Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Através do presente, intimo as partes para comparecerem no prédio do 

fórum no dia 29/11/2018 ás 10hs para realização da perícia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 156663 Nr: 11158-40.2017.811.0013

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONOFRE FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAAC FERNANDO VIEIRA BERNARDO, 

LUCIMARA COLARES BERNARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga - OAB:8443/MT, 

Marcelo Machado de Oliveira - OAB:OAB/MT 11.048-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Núcleo de Prática Jurídica - 

OAB:

 Designo audiência para o próximo dia 31/01/2019 às 16hs. Intimem-se as 

partes, devendo as testemunhas serem apresentadas independente de 

intimação. Outrossim, o rol de testemunhas deve ser depositado em Juízo 

até quinze dias antes da audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 144870 Nr: 5621-63.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pio Neto Vilela Goulart

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Weder de Lacerda Silva - 

OAB:18773

 Não consta restrição no Sistema Renajud proveniente destes autos. 

Arquivem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 138464 Nr: 3053-74.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Sistema S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFG BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO VIANA - 

OAB:16642-0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ZORZAN ALVES - 

OAB:71424

 Defiro o requerido.

Intime-se conforme requerido.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 115147 Nr: 1961-95.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BURITI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA, Alcilândio Souza de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MWF MÁQUINAS LTDA-EPP, REAL BRASIL 

CONSULTORIA E PERÍCIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO GRACCO BIZATTO DE 

CAMPOS - OAB:235971

 Diante da possibilidade de efeitos infringentes, intime-se o embargante.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 107741 Nr: 5304-36.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Pavarine Júnior, OSMAR PAVARINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiane Battistetti Berlanga - 

OAB:6810-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SENILTON VICENTE DE SOUZA 

- OAB:4744/O

 Através do presente, intimo as partes para comparecerem no prédio do 

fórum no dia 29/11/2018 ás 10hs para realização da perícia.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002497-21.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SOARES DOURADO OAB - TO5707 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002497-21.2018.8.11.0013 AUTOR: 

MARIA APARECIDA DA CRUZ. RÉU: BANCO VOTORANTIM S.A. Vistos. 

Analisando-se os autos, vislumbro que a petição inicial está acompanhada 

de procuração outorgando poderes tão somente para o advogado Igor 

Gustavo Veloso de Souza. Todavia, tanto a petição inicial quanto os 

documentos que a acompanham foram assinados eletronicamente por 

Patricia Soares Dourado, que por este motivo consta como procuradora 

vinculada aos autos. Neste viés, INTIME-SE a parte autora, na pessoa de 

seu advogado, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize 

a representação processual por meio da apresentação de instrumento de 

mandato ou de substabelecimento, uma vez que a procuração que instrui 

a inicial (ID nº. 16106827) foi outorgada em favor do Dr. IGOR GUSTAVO 

VELOSO DE SOUZA e não em prol da Dra. PATRICIA SOARES DOURADO, 

sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos 

do art. 76, §1º, I, c.c. art. 485, X, ambos do NCPC. Ademais, é fato notório 

de que o Dr. Igor Gustavo Veloso de Souza, inscrito na OAB/TO 5.797, 

tem ajuizado inúmeras ações nesta Comarca de Pontes e Lacerda, Estado 

de Mato Grosso, que superam a quantidade prevista no art. 10, §2º da Lei. 

nº. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil - 

OAB), sem, contudo, apresentar inscrição suplementar no Conselho 

Seccional de Mato Grosso. Por tal motivo, INTIME-SE o Advogado 

constante na procuração carreada nos autos, para em que 15 (quinze) 

dias, comprove sua inscrição suplementar no Conselho Seccional de Mato 

Grosso. Caso assim não faça, DETERMINO, desde já, seja encaminhado 

ofício ao Conselho Seccional da OAB/MT, nos moldes do art. 70 do 

Estatuto da OAB, a fim de que seja apurada eventual infração disciplinar 

por parte do advogado Igor Gustavo Veloso de Souza. Com o decurso do 

prazo fixado, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão. Pontes e 

Lacerda, 26 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002497-21.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SOARES DOURADO OAB - TO5707 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002497-21.2018.8.11.0013 AUTOR: 

MARIA APARECIDA DA CRUZ. RÉU: BANCO VOTORANTIM S.A. Vistos. 

Analisando-se os autos, vislumbro que a petição inicial está acompanhada 

de procuração outorgando poderes tão somente para o advogado Igor 

Gustavo Veloso de Souza. Todavia, tanto a petição inicial quanto os 

documentos que a acompanham foram assinados eletronicamente por 

Patricia Soares Dourado, que por este motivo consta como procuradora 

vinculada aos autos. Neste viés, INTIME-SE a parte autora, na pessoa de 

seu advogado, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize 

a representação processual por meio da apresentação de instrumento de 

mandato ou de substabelecimento, uma vez que a procuração que instrui 

a inicial (ID nº. 16106827) foi outorgada em favor do Dr. IGOR GUSTAVO 

VELOSO DE SOUZA e não em prol da Dra. PATRICIA SOARES DOURADO, 

sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos 

do art. 76, §1º, I, c.c. art. 485, X, ambos do NCPC. Ademais, é fato notório 

de que o Dr. Igor Gustavo Veloso de Souza, inscrito na OAB/TO 5.797, 

tem ajuizado inúmeras ações nesta Comarca de Pontes e Lacerda, Estado 

de Mato Grosso, que superam a quantidade prevista no art. 10, §2º da Lei. 

nº. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil - 

OAB), sem, contudo, apresentar inscrição suplementar no Conselho 

Seccional de Mato Grosso. Por tal motivo, INTIME-SE o Advogado 

constante na procuração carreada nos autos, para em que 15 (quinze) 

dias, comprove sua inscrição suplementar no Conselho Seccional de Mato 

Grosso. Caso assim não faça, DETERMINO, desde já, seja encaminhado 

ofício ao Conselho Seccional da OAB/MT, nos moldes do art. 70 do 

Estatuto da OAB, a fim de que seja apurada eventual infração disciplinar 

por parte do advogado Igor Gustavo Veloso de Souza. Com o decurso do 

prazo fixado, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão. Pontes e 

Lacerda, 26 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000565-95.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA CHICAROLLI MONTEIRO FONSECA (REQUERENTE)

I. C. C. M. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ OAB - MT0003908A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUGO JONAS MONTEIRO DA FONSECA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS CELSO MONTEIRO DA FONSECA GROTA OAB - MT11343/B 

(ADVOGADO(A))

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000565-95.2018.8.11.0013 Autor (a, s): I. 

C. C. M. F. Autor (a, s): Maria Aparecida Chicarolli Monteiro Fonseca Réu 

(é, s): Hugo Jonas Monteiro da Fonseca Vistos. Antes de prosseguir na 

atividade deste Juízo, deve-se ressaltar que a Justiça brasileira tem 

alçado novos caminhos no sentido de implementar e desenvolver 

mecanismos de solução de controvérsias, chamados de meios 

consensuais de conflito como mediação e a conciliação, visando 

assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios adequados à 

sua natureza e peculiaridade. Neste sentido, foi recentemente implantado 

nesta Comarca a Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – 

CEJUSC de forma a buscar, primordialmente, a conciliação entre as partes 

conflitantes. Desta feita, tratando-se de matéria que se amolda ao disposto 

no art. 2º da Ordem de Serviço nº 3/2012 – NPMCSC, DEFIRO o pedido 

formulado pelo requerido (ID: 15242945) e, para tanto, encaminhe-se o 

feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, para que 

seja realizada a tentativa de sessão de mediação a qual fica, desde já, 
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designada para o dia 14 de fevereiro de 2019, às 14h00min. INTIMEM-SE 

às partes via DJE. Na hipótese da sessão restar frutífera, COLHA-SE a 

manifestação do Ministério Público, por meio de remessa dos autos e, na 

sequência, à conclusão. Todavia, sendo infrutífera, INTIME-SE a parte 

autora, na pessoa de seus advogados e via DJE, para ofertar sua 

impugnação à contestação, pelo prazo legal. Com a juntada da 

impugnação, DÊ-SE VISTA dos autos ao Ministério Público, para que, no 

prazo legal, manifeste-se. Após, à conclusão. CUMPRA-SE. Pontes e 

Lacerda, 25 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000565-95.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA CHICAROLLI MONTEIRO FONSECA (REQUERENTE)

I. C. C. M. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ OAB - MT0003908A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUGO JONAS MONTEIRO DA FONSECA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS CELSO MONTEIRO DA FONSECA GROTA OAB - MT11343/B 

(ADVOGADO(A))

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000565-95.2018.8.11.0013 Autor (a, s): I. 

C. C. M. F. Autor (a, s): Maria Aparecida Chicarolli Monteiro Fonseca Réu 

(é, s): Hugo Jonas Monteiro da Fonseca Vistos. Antes de prosseguir na 

atividade deste Juízo, deve-se ressaltar que a Justiça brasileira tem 

alçado novos caminhos no sentido de implementar e desenvolver 

mecanismos de solução de controvérsias, chamados de meios 

consensuais de conflito como mediação e a conciliação, visando 

assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios adequados à 

sua natureza e peculiaridade. Neste sentido, foi recentemente implantado 

nesta Comarca a Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – 

CEJUSC de forma a buscar, primordialmente, a conciliação entre as partes 

conflitantes. Desta feita, tratando-se de matéria que se amolda ao disposto 

no art. 2º da Ordem de Serviço nº 3/2012 – NPMCSC, DEFIRO o pedido 

formulado pelo requerido (ID: 15242945) e, para tanto, encaminhe-se o 

feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, para que 

seja realizada a tentativa de sessão de mediação a qual fica, desde já, 

designada para o dia 14 de fevereiro de 2019, às 14h00min. INTIMEM-SE 

às partes via DJE. Na hipótese da sessão restar frutífera, COLHA-SE a 

manifestação do Ministério Público, por meio de remessa dos autos e, na 

sequência, à conclusão. Todavia, sendo infrutífera, INTIME-SE a parte 

autora, na pessoa de seus advogados e via DJE, para ofertar sua 

impugnação à contestação, pelo prazo legal. Com a juntada da 

impugnação, DÊ-SE VISTA dos autos ao Ministério Público, para que, no 

prazo legal, manifeste-se. Após, à conclusão. CUMPRA-SE. Pontes e 

Lacerda, 25 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000565-95.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA CHICAROLLI MONTEIRO FONSECA (REQUERENTE)

I. C. C. M. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ OAB - MT0003908A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUGO JONAS MONTEIRO DA FONSECA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS CELSO MONTEIRO DA FONSECA GROTA OAB - MT11343/B 

(ADVOGADO(A))

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000565-95.2018.8.11.0013 Autor (a, s): I. 

C. C. M. F. Autor (a, s): Maria Aparecida Chicarolli Monteiro Fonseca Réu 

(é, s): Hugo Jonas Monteiro da Fonseca Vistos. Antes de prosseguir na 

atividade deste Juízo, deve-se ressaltar que a Justiça brasileira tem 

alçado novos caminhos no sentido de implementar e desenvolver 

mecanismos de solução de controvérsias, chamados de meios 

consensuais de conflito como mediação e a conciliação, visando 

assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios adequados à 

sua natureza e peculiaridade. Neste sentido, foi recentemente implantado 

nesta Comarca a Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – 

CEJUSC de forma a buscar, primordialmente, a conciliação entre as partes 

conflitantes. Desta feita, tratando-se de matéria que se amolda ao disposto 

no art. 2º da Ordem de Serviço nº 3/2012 – NPMCSC, DEFIRO o pedido 

formulado pelo requerido (ID: 15242945) e, para tanto, encaminhe-se o 

feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, para que 

seja realizada a tentativa de sessão de mediação a qual fica, desde já, 

designada para o dia 14 de fevereiro de 2019, às 14h00min. INTIMEM-SE 

às partes via DJE. Na hipótese da sessão restar frutífera, COLHA-SE a 

manifestação do Ministério Público, por meio de remessa dos autos e, na 

sequência, à conclusão. Todavia, sendo infrutífera, INTIME-SE a parte 

autora, na pessoa de seus advogados e via DJE, para ofertar sua 

impugnação à contestação, pelo prazo legal. Com a juntada da 

impugnação, DÊ-SE VISTA dos autos ao Ministério Público, para que, no 

prazo legal, manifeste-se. Após, à conclusão. CUMPRA-SE. Pontes e 

Lacerda, 25 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023611-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A M SANTANA - ME (RÉU)

ANTONIO MARCOS SANTANA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1023611-63.2017.8.11.0041 AUTOR: 

BANCO BRADESCO S.A. RÉU: A M SANTANA - ME, ANTONIO MARCOS 

SANTANA. Vistos. Antes de prosseguir no feito, vislumbro que o réu e o 

autor se manifestaram na contestação e impugnação, respectivamente, 

pela realização de audiência de conciliação. Neste sentido, é certo que a 

conciliação deve ser estimulada no curso do processo judicial, consoante 

dispõe o art. 3º, §3º, do NCPC. Portanto, DESIGNO sessão de mediação e 

conciliação a ser realizado no CEJUSC, no dia 12 de fevereiro de 2019, às 

17h00min. INTIMEM-SE as partes, na pessoa de seus respectivos 

advogados, via DJE, para que compareçam na solenidade agendada para 

a data supracitada. Após, PROMOVA-SE a conclusão dos autos. 

CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 26 de outubro de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz (a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023611-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A M SANTANA - ME (RÉU)

ANTONIO MARCOS SANTANA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1023611-63.2017.8.11.0041 AUTOR: 

BANCO BRADESCO S.A. RÉU: A M SANTANA - ME, ANTONIO MARCOS 

SANTANA. Vistos. Antes de prosseguir no feito, vislumbro que o réu e o 

autor se manifestaram na contestação e impugnação, respectivamente, 

pela realização de audiência de conciliação. Neste sentido, é certo que a 

conciliação deve ser estimulada no curso do processo judicial, consoante 

dispõe o art. 3º, §3º, do NCPC. Portanto, DESIGNO sessão de mediação e 

conciliação a ser realizado no CEJUSC, no dia 12 de fevereiro de 2019, às 

17h00min. INTIMEM-SE as partes, na pessoa de seus respectivos 
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advogados, via DJE, para que compareçam na solenidade agendada para 

a data supracitada. Após, PROMOVA-SE a conclusão dos autos. 

CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 26 de outubro de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz (a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001599-08.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

R ALVES MARQUES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO(A))

CARLITO FERNANDES NETO OAB - MT18503/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001599-08.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: R ALVES MARQUES – ME REQUERIDO: BANCO CNH 

INDUSTRIAL CAPITAL S.A. Vistos. Trata-se de TUTELA CAUTELAR 

REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE ajuizada por R. ALVES 

MARQUES-ME contra BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A. 

Considerando que o despacho de ID 14499126 determinou que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovasse a alegada hipossuficiência 

econômica ou recolhesse as custas e taxas judiciárias devidas, 

providências estas das quais não se desincumbiu, na exata medida em 

que trouxe aos autos tão somente o documento de ID 14961844, o qual se 

refere à pessoa estranha ao processo (Reginaldo Alves Marques), 

INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios das assistência judiciária 

gratuita, nos moldes do art. 99, §2º, do NCPC. Em sendo assim, franqueio 

ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para que junte aos autos o 

comprovante de recolhimento das custas e taxas judiciárias devidas, sob 

pena de indeferimento da inicial. INTIME-SE via DJE. Pontes e Lacerda, 26 

de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001599-08.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

R ALVES MARQUES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO(A))

CARLITO FERNANDES NETO OAB - MT18503/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001599-08.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: R ALVES MARQUES – ME REQUERIDO: BANCO CNH 

INDUSTRIAL CAPITAL S.A. Vistos. Trata-se de TUTELA CAUTELAR 

REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE ajuizada por R. ALVES 

MARQUES-ME contra BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A. 

Considerando que o despacho de ID 14499126 determinou que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovasse a alegada hipossuficiência 

econômica ou recolhesse as custas e taxas judiciárias devidas, 

providências estas das quais não se desincumbiu, na exata medida em 

que trouxe aos autos tão somente o documento de ID 14961844, o qual se 

refere à pessoa estranha ao processo (Reginaldo Alves Marques), 

INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios das assistência judiciária 

gratuita, nos moldes do art. 99, §2º, do NCPC. Em sendo assim, franqueio 

ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para que junte aos autos o 

comprovante de recolhimento das custas e taxas judiciárias devidas, sob 

pena de indeferimento da inicial. INTIME-SE via DJE. Pontes e Lacerda, 26 

de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7233 Nr: 303-37.1996.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUIZ FERREIRA FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Lucio Pereira de 

Souza - OAB:133091, Kamill Santana Castro e Silva - OAB:3839/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Helizângela Pouso Gomes - 

OAB:1813-E/MT.

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

673,03 (seiscentos e setenta e três reais e três centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 85/87. Este valor deverá 

ser pago de forma única, sendo R$ 673,03 (seiscentos e setenta e três 

reais e três centavos para recolhimento da guia de custas. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE” e, na aba Primeira Instância – Fórum/Comarcas, 

escolher a opção “Custas e Taxas Finais ou Remanescentes”, preencher 

os campos com o número único do processo e o CPF do pagante. Em 

seguida, clicar nos itens aplicáveis (Custas Judiciais/Taxa Judiciária), 

preencher os valores e clicar em gerar. Será gerado um boleto único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolar a guia e o 

comprovante de pagamento no protocolo geral da Comarca de Pontes e 

Lacerda, aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 115506 Nr: 2069-27.2016.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN SILVA TRABACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o requerido foi devidamente 

citado via Edital, e até a presente data não se manifestou. Assim e 

conforme determinação de ref. 83, abro vistas dos autos ao Defensor 

Publico, para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168381 Nr: 4290-12.2018.811.0013

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ-PeL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL GOMES NETO - 

OAB:16341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Psicossocial foi 

juntado aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos 

vistas para a parte autora se manifestar, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 88811 Nr: 717-05.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlene Alves Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, o fazendo 

com resolução do mérito e na forma do art. 487, I, do NCPC, para o fim de 

CONCEDER o benefício assistencial de prestação continuada ao deficiente 

à autora SIRLENE ALVES MOREIRA, devidamente qualificada nos autos, 

no valor de 100% (cem por cento) do salário mínimo vigente no país, cujo 

termo “a quo” deverá retroagir à data do indeferimento do benefício, qual 

seja, 14 de agosto de 2009 (fl. 20)....Pelo princípio da sucumbência, 

CONDENO a autarquia ré ao pagamento de honorários advocatícios ao 

patrono da parte adversa, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

das prestações vencidas, consoante preconiza a Súmula nº 111 do c. 
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S T J ,  f o r t e  n o  a r t .  8 5 ,  §  3 º ,  I ,  d o 

NCPC.PUBLIQUE-SE.INTIMEM-SE.EXPEÇA-SE por meio de requisição 

eletrônica via Sistema AJG da Justiça Federal os honorários periciais 

fixados às fls. 53/54 em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos moldes da 

Resolução nº 201/2012 do c. Tribunal Regional Federal da Primeira 

Região.Em não havendo recurso voluntário por parte da autarquia ré, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença, uma vez que o 

presente caso, a condenação imposta à parte ré não ultrapassará o valor 

constante no art. 496, § 3º, do NCPC, não sendo necessário a remessa 

dos autos ao Egrégio TRF 1 para reexame necessário...Nos termos dos 

arts. 1.288 e seguintes da CNGC, estes são os dados da implantação dos 

benefícios: (i) nome do segurado: SIRLENE ALVES MOREIRA; (ii) benefício 

concedido: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO 

DEFICIENTE; (iii) renda mensal atual: 100% (CEM POR CENTO) DO 

SALÁRIO MÍNIMO; (iv) data de início do benefício (DIB): 14 DE AGOSTO DE 

2009; (v) renda mensal inicial (RMI): FIXADA JUDICIALMENTE; (vi) data do 

início do pagamento: NÃO SE APLICA.EXPEÇA-SE o necessário.Pontes e 

Lacerda, 19 de outubro de 2018.Cláudio Deodato Rodrigues PereiraJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 92461 Nr: 3802-96.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Eufrázio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3802-96.2014.811.0013

Código nº 92461

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por PEDRO EUFRÁZIO 

DA SILVA em desfavor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida à fl. 146, verifica-se que o causídico 

que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para receber 

valores em Juízo e deles dar quitação (vide fl. 21).

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado à fl. 146, e por consequência, DETERMINO que sejam adotadas 

as providências necessárias para expedição de alvarás, conforme 

valores de fls. 144/145, com observância na Resolução 11/2014-TP.

Com a expedição do competente alvará, a parte autora deverá ser 

intimada pessoalmente dos valores que lhe são devidos.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Pontes e Lacerda, 22 de outubro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 63806 Nr: 4145-97.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Auxiliadora Lopes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 4145-97.2011.811.0013

Cód. nº. 63806

Vistos.

DEFIRO o pedido de desarquivamento formulado às fls. 155/156.

INTIME-SE a autora, por meio de seus advogados e via DJE, para que 

requeira o que entender cabível em 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias e inexistindo manifestação, o que 

deverá ser certificado, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo, independentemente de novo despacho.

Pontes e Lacerda, 22 de outubro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 10571 Nr: 4477-45.2003.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto de Baterias Universal Ltda., Mariuzan 

Resende de Souza., Silas Ferreira Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº 4477-45.2003.811.0013

Código nº 10571

Vistos.

DEFIRO o pedido formulado nas fls. 254/255 e, consequentemente, 

SUSPENDO o processo pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no art. 

921, III, § 1º, do NCPC.

Logo, DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo, excluindo-o do 

Relatório Estatístico das Atividades Forenses e anotando-se o prazo da 

suspensão no sistema informatizado de controle processual (Sistema 

Apolo), nos termos do art. 1.149 da CNGC.

Decorrido o prazo supra, sem manifestação, mantenha-se os autos no 

arquivo, promovendo-se novo agendamento no sistema Apolo, quanto ao 

início do prazo quinquenal de que trata o §4° do art. 921 do NCPC, findo o 

qual deverá ser promovido à conclusão do feito.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 22 de outubro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 85519 Nr: 3119-93.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RINALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3119-93.2013.811.0013

Código nº 85519

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por RINALDO 

FRANCISCO DO NASCIMENTO em desfavor do INSTITUTO SOCIAL DO 

SEGURO SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida à fl. 206, verifica-se que o causídico 

que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para receber 

valores em Juízo e deles dar quitação (vide fl. 19).

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado à fl. 206 e por consequência, DETERMINO que sejam adotadas 

as providências necessárias para expedição de alvará, conforme valores 

de fls. 203/204, com observância na Resolução 11/2014-TP.

Com a expedição do competente alvará, a parte autora deverá ser 

intimada pessoalmente dos valores que lhe são devidos.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 
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NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Pontes e Lacerda, 22 de outubro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 155387 Nr: 10554-79.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ADRIANO DOS SANTOS DAVID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:OAB//MT 8506-A

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vistas 

para as partes se manifestarem, no prazo de dez dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 164454 Nr: 2352-79.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evando Advincula Rabelo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:OAB//MT 8506-A

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vistas 

para as partes se manifestarem, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 65446 Nr: 1486-81.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maycon Roberto de Oliveira Limeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

intimo o advogado da parte autora a proc r edeo preparo da Carta 

Precatória, bem como comprovar a sua distribuição nos autos, no prazo 

de 30 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 152355 Nr: 9066-89.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nanzete Aparecida Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vistas 

para as partes se manifestarem, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 97616 Nr: 1063-19.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzinete Vieira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vistas 

para as partes se manifestarem, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 165959 Nr: 3120-05.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUZA RIBEIRO DE NOVAES SILVA 

8414422012, Neuza Ribeiro de Novaes Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Lídio Alves dos Santos - 

OAB:20.853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a correspondência retornou sem que a parte 

executada fosse encontrada pelo carteiro, conforme carimbo do ''AR'' ref. 

34. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista ao 

exequente para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 152969 Nr: 9408-03.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EDNA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vistas 

para as partes se manifestarem, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 143575 Nr: 5046-55.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMALHO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça de ref. 59, e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, 

encaminho os autos a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
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 Cod. Proc.: 84230 Nr: 1706-45.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zirlene Mendes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte autora para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135779 Nr: 1820-42.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Miyuki Anasawa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:MT. 5736/0

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

554,57 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e sete 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 53. 

Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) para recolhimento da 

guia de custas e R$ 141,17 (cento e quarenta e um reais e dezessete 

centavos) para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE” e, na 

aba Primeira Instância – Fórum/Comarcas, escolher a opção “Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes”, preencher os campos com o número 

único do processo e o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens 

aplicáveis (Custas Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar 

em gerar. Será gerado um boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolar a guia e o comprovante de pagamento no 

protocolo geral da Comarca de Pontes e Lacerda, aos cuidados da Central 

de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120966 Nr: 3958-16.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odenor Campos Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sul América Cia. Nacional de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT.

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

1.006,52 (mil e seis reais e cinquenta e dois centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 503,26 (quinhentos e três reais e vinte e seis 

centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 503,26 (quinhentos e 

três reais e vinte e seis centavos) para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE” e, na aba Primeira Instância – Fórum/Comarcas, 

escolher a opção “Custas e Taxas Finais ou Remanescentes”, preencher 

os campos com o número único do processo e o CPF do pagante. Em 

seguida, clicar nos itens aplicáveis (Custas Judiciais/Taxa Judiciária), 

preencher os valores e clicar em gerar. Será gerado um boleto único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolar a guia e o 

comprovante de pagamento no protocolo geral da Comarca de Pontes e 

Lacerda, aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 123152 Nr: 4996-63.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Costa Prates & Guimaraes Neto LTDA-ME, 

EROTILDES DA COSTA PRATES, Eugênio Guimarães Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O

 Certifico para os fins de direito que, conforme certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça de ref. 47, e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, 

encaminho os autos a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 143607 Nr: 5059-54.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jales Gonçalves Pereira, Samia Graciano Brito 

Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça de ref. 75, e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, 

encaminho os autos a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 144766 Nr: 5592-13.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jales Gonçalves Pereira, Samia Graciano Brito 

Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça de ref. 55, e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, 

encaminho os autos a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102032 Nr: 2936-54.2015.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adenilson Martins de Almeida, Valdivino Martins de 

Almeida, Maria Aparecida Martins de Almeida, Elias Martins de Almeida, 

Adilson Martins de Almeida, Silvio Gomes da Silva, Renilda Martins de 

Almeida Pimenta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Domingos Rodrigues de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO - 

OAB:13705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO 

- OAB:

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA as partes, para que efetuem, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

551,16 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos), a que 

foram condenados nos termos da r. sentença de folhas 160. Este valor 

deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e 

treze reais e quarenta centavos) para recolhimento da guia de custas e 

R$ 137,76 (cento e trinta e sete reais e setenta e seis centavos) para fins 

da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE” e, na aba Primeira 
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Instância – Fórum/Comarcas, escolher a opção “Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes”, preencher os campos com o número único do processo 

e o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens aplicáveis (Custas 

Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar em gerar. Será 

gerado um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolar a guia e o comprovante de pagamento no protocolo geral da 

Comarca de Pontes e Lacerda, aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105900 Nr: 4563-93.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Nunes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janete Garcia de Oliveira 

Valdez - OAB:3.908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, Elizete Apareida Oliveira Scatigna - 

OAB:12.090-A/ MT., Paulo Eduardo Dias de Carvalho - OAB:12199

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

752,50 (setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenra centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 96/99. Este valor 

deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 387,08 (trezentos e oitenta 

e sete reais e oito centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 

365,42 (trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta e dois centavos) 

para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE” e, na aba Primeira 

Instância – Fórum/Comarcas, escolher a opção “Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes”, preencher os campos com o número único do processo 

e o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens aplicáveis (Custas 

Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar em gerar. Será 

gerado um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolar a guia e o comprovante de pagamento no protocolo geral da 

Comarca de Pontes e Lacerda, aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112531 Nr: 1078-51.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ESTADO 

DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Martins de Souza Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBALDO REZENDE SILVA - 

OAB:

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

521,23 (quinhentos e vinte e um reais e vinte e três centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 276/281. Este valor 

deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 389,68 (trezentos e oitenta 

e nove reais e sessenta e oito centavos) para recolhimento da guia de 

custas e R$ 131,55 (cento e trinta e um reais e cinquenta e cinco 

centavos) para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE” e, na 

aba Primeira Instância – Fórum/Comarcas, escolher a opção “Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes”, preencher os campos com o número 

único do processo e o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens 

aplicáveis (Custas Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar 

em gerar. Será gerado um boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolar a guia e o comprovante de pagamento no 

protocolo geral da Comarca de Pontes e Lacerda, aos cuidados da Central 

de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102200 Nr: 3009-26.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K. P. do Carmo & Cia Ltda - ME, Wilson Ferreira 

do Carmo Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Augusto Lopes Santos - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

624,91 (seiscentos e vinte e quatro reais e noventa e um centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 163. Este valor deverá 

ser pago de forma separada, sendo R$ 391,12 (trezentos e noventa e um 

reais e doze centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 233,79 

(duzentos e trinta e três reais e setenta e nove centavos) para fins da 

guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE” e, na aba Primeira 

Instância – Fórum/Comarcas, escolher a opção “Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes”, preencher os campos com o número único do processo 

e o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens aplicáveis (Custas 

Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar em gerar. Será 

gerado um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolar a guia e o comprovante de pagamento no protocolo geral da 

Comarca de Pontes e Lacerda, aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58943 Nr: 4509-06.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M D V BRAGA & CIA LTDA., Mariza Greve 

Braga, Marcelo Dusso Vasconcelos Braga, Luciano Vasconcelos Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Gosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): M D V BRAGA & CIA LTDA., CNPJ: 

73418808000167, atualmente em local incerto e não sabido MARIZA 

GREVE BRAGA, Cpf: 30556201272, Rg: 650.566-0, brasileiro(a), 

casado(a), do lar, atualmente em local incerto e não sabido LUCIANO 

VASCONCELOS BRAGA, Cpf: 46523090159, Filiação: Adalice 

Vasconcelos Braga, data de nascimento: 10/04/1972, brasileiro(a) e 

atualmente em local incerto e não sabido MARCELO DUSSO 

VASCONCELOS BRAGA, Cpf: 59507845100, Rg: 940.424, Filiação: 

Valdomiro Braga e Adalice Vasconcelos Braga, data de nascimento: 

01/03/1977, brasileiro(a), natural de Fátima do Sul-MS, casado(a), 

comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 21/09/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de M D V 

BRAGA & CIA LTDA., MARIZA GREVE BRAGAE OUTROS, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de FALTA DE RECOLHIMENTO - 

ICMS GARANTIDO INTEGRAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 2009/12253/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 15/12/2009

 - Valor Total: R$ 12.844,67 - Valor Atualizado: R$ 12.844,67 - Valor 
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Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Autos do processo nº. 4509-06.2010.811.0013Cód. 

nº. 58943Vistos.INDEFIRO o pedido de fl. 95, uma vez que a parte 

executada, até o momento, não foi devidamente citada.Ademais, 

CUMPRA-SE integralmente a decisão proferida às fls. 62/62vº.Após, 

INTIME-SE a exequente, por meio de remessa dos autos, a fim de que 

requeira o que entender pertinente no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena 

de arquivamento da presente execução.Pontes e Lacerda, 22 de outubro 

de 2018.Cláudio Deodato Rodrigues PereiraJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gean Carlos Balduino 

Junior, digitei.

Pontes e Lacerda, 26 de outubro de 2018

Fernanda Mikaela Souza Leite Grangeiro Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 143935 Nr: 5234-48.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Eucledina de Campos Nunes Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:MT-8506-A

 Tendo em vista o teor dos documentos de fls. 144/150 (ref. 54), com 

amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte exequente para 

manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168638 Nr: 4418-32.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha do Carmo Mazete

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor do documento de fls. 106/107 (ref. 42), com amparo 

no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte autora para 

manifestação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 140989 Nr: 4050-57.2017.811.0013

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO LEMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Lemes dos Santos, MARIA JOSÉ GOMES 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANESSA MORAIS SANTOS - 

OAB:19453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516-A (MT)

 Certifico e dou fé que o laudo pericial foi juntado às fls. 468/471 (ref. 61). 

Assim com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista dos autos 

às partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 82711 Nr: 63-52.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo César Ferreira, Guaiapó 

Eletrodomésticos Ltda - E.P.P

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Chagas Correa da Silva 

- OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, intimo 

a parte autora para que providencie o pagamento da diligência 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/) e comprove no feito, no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000856-95.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE ARAUJO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Itamar Lima da Silva OAB - MT14828/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EZEQUIAS FERREIRA DE LIMA (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000856-95.2018.8.11.0013. AUTOR: 

ROSILENE ARAUJO SILVA. RÉU: EZEQUIAS FERREIRA DE LIMA. Vistos. 

Versam os autos sobre RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

oposto ao ID nº. 16056144 pela ROSILENE ARAUJO SILVA, devidamente 

qualificada nos autos, contra a sentença de mérito proferida por este juízo 

ao ID nº. 15978892. Em seguida, vieram-me conclusos. É o relato do 

necessário. Fundamento e decido. Primeiramente, pondero que os 

embargos devem, inevitavelmente, ser conhecidos, visto que interpostos 

tempestivamente (ID nº. 16090832). De efeito, conforme os alicerces em 

que se suplanta a tessitura organizacional implementada no ordenamento 

jurídico, os embargos de declaração consolidam-se como mecanismo 

jurídico, franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado 

prolator da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que 

complete o provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o 

esclareça em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões 

desenvolvidas — ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais 

contradições traçadas entre a fundamentação e a conclusão que 

porventura padeça. Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, 

retratando que, os embargos de declaração têm por desiderato nuclear 

corrigir omissões, obscuridades ou contradições que a redação do texto 

do provimento jurisdicional eventualmente ostente e, portanto, não tem 

caráter substitutivo da decisão, mas, na verdade, integrativo, 

interpretação que decorre da leitura do art. 1.022 do Novo Código de 

Processo Civil. Excepcionalmente, os embargos de declaração podem 

reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na medida em 

que reste evidenciada a necessidade de se perquirir determinado 

fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado ou, ainda, o 

interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de questão 

constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de efeitos 

infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado decorre, 

como consequência etiológica necessária, do próprio provimento dos 

embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 

material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de 

declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o 

intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, 

viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso 

com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas 

tais premissas de ordem jurídica, observa-se que assiste razão à 

embargante ao opor o presente recurso. Isto porque, por equívoco quando 

da prolação do veredicto de ID nº. 15978892, fez-se constar que somente 

após o trânsito em julgado se expediria o mandado de reintegração 

definitiva na posse do imóvel. No entanto, a sentença que julga procedente 

ação possessória tem natureza mandamental, uma vez que enseja 

execução imediata, de plano, materializada através da simples expedição 

e cumprimento do respectivo mandado. Trata-se, pois, de erro material 

passível de saneamento, na forma do disposto no art. 494, I, do Novo 

Código de Processo Civil. Isto posto, por haver configurados os requisitos 

estampados no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, CONHEÇO 

dos presentes aclaratórios, visto que opostos tempestivamente (ID nº. 
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16090832), e DOU-LHE provimento para RETIFICAR a sentença de ID nº. 

15978892, para determinar que EXPEÇA-SE mandado de reintegração na 

posse do imóvel em benefício da autora, independente do trânsito em 

julgado e, como corolário natural, MANTENHO na íntegra o restante da 

decisão lançada no ID nº. 15978892 dos autos. DECLARO, outrossim, 

reaberto o prazo para apresentação de recurso (art. 1.026, “caput”, do 

NCPC). INTIMEM-SE as partes. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 26 de 

outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023611-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A M SANTANA - ME (RÉU)

ANTONIO MARCOS SANTANA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1023611-63.2017.8.11.0041 AUTOR: 

BANCO BRADESCO S.A. RÉU: A M SANTANA - ME, ANTONIO MARCOS 

SANTANA. Vistos. Antes de prosseguir no feito, vislumbro que o réu e o 

autor se manifestaram na contestação e impugnação, respectivamente, 

pela realização de audiência de conciliação. Neste sentido, é certo que a 

conciliação deve ser estimulada no curso do processo judicial, consoante 

dispõe o art. 3º, §3º, do NCPC. Portanto, DESIGNO sessão de mediação e 

conciliação a ser realizado no CEJUSC, no dia 12 de fevereiro de 2019, às 

17h00min. INTIMEM-SE as partes, na pessoa de seus respectivos 

advogados, via DJE, para que compareçam na solenidade agendada para 

a data supracitada. Após, PROMOVA-SE a conclusão dos autos. 

CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 26 de outubro de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz (a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001599-08.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

R ALVES MARQUES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO(A))

CARLITO FERNANDES NETO OAB - MT18503/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001599-08.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: R ALVES MARQUES – ME REQUERIDO: BANCO CNH 

INDUSTRIAL CAPITAL S.A. Vistos. Trata-se de TUTELA CAUTELAR 

REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE ajuizada por R. ALVES 

MARQUES-ME contra BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A. 

Considerando que o despacho de ID 14499126 determinou que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovasse a alegada hipossuficiência 

econômica ou recolhesse as custas e taxas judiciárias devidas, 

providências estas das quais não se desincumbiu, na exata medida em 

que trouxe aos autos tão somente o documento de ID 14961844, o qual se 

refere à pessoa estranha ao processo (Reginaldo Alves Marques), 

INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios das assistência judiciária 

gratuita, nos moldes do art. 99, §2º, do NCPC. Em sendo assim, franqueio 

ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para que junte aos autos o 

comprovante de recolhimento das custas e taxas judiciárias devidas, sob 

pena de indeferimento da inicial. INTIME-SE via DJE. Pontes e Lacerda, 26 

de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002266-91.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P.E.M. MACHADO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002266-91.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: P.E.M. MACHADO - ME Vistos. Trata-se de ação de busca e 

apreensão, com pedido liminar, em que a parte autora pleiteia a apreensão 

do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando 

estar a parte requerida em mora. Ocorre que ao se compulsando os autos 

detidamente, verifica-se que não houve a apresentação do CONTRATO DE 

GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, documento indispensável à 

propositura da ação. Assim, FACULTO ao autor a emenda da inicial para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga o instrumento de garantia de 

alienação fiduciária, na forma do art. 320, c/c o art. 321, ambos do NCPC, 

sob pena de indeferimento da inicial. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Pontes e 

Lacerda, 26 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1002102-29.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR OAB - MT0010709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO PERINE FERREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002102-29.2018.8.11.0013 AUTOR: 

MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA RÉU: ROGERIO PERINE FERREIRA 

Vistos. RECEBO a petição e documentos apresentados nas folhas retro 

como emenda da inicial. DEFIRO a consignação do valor pretendido pela 

parte autora, a ser efetivado no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, “ex vi” do art. 542, parágrafo único, do NCPC. 

Decorrido o prazo supra “in albis”, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a 

conclusão dos autos. INTIME-SE a parte autora, na pessoa de sua (seu) 

advogada (o), via DJE. Efetuado o depósito do valor requerido na inicial, 

CITE-SE a parte ré, por meio de mandado/carta precatória, para levantar o 

depósito ou, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, 

na forma dos arts. 542, II, art. 544, incisos I a III, c.c. art. 335, "caput", do 

NCPC, fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que fazem 

menção o art. 344, "caput", do NCPC. Após, com a juntada da resposta, 

INTIME-SE a parte autora, por meio de seu patrono constituído nos autos, 

para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação 

apresentada (art. 350 do NCPC). PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. EXPEÇA-SE o necessário, COM URGÊNCIA. 

CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 26 de outubro de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000535-60.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELINO DUQUE DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000535-60.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

JUSCELINO DUQUE DA COSTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 
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SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de ação ordinária de cobrança movida 

por JUSCELINO DUQUE DA COSTA em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. A parte requerente alega em sua 

inicial que, em decorrência de acidente de trânsito, ficou inválida, 

resultando incapacidade para as ocupações habituais, não podendo mais 

praticar as atividades do dia-a-dia, nem tampouco para as atividades 

laborativas, fazendo jus à indenização securitária DPVAT no importe de 

R$ 11.137,50 (onze mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos). 

Citada, a parte requerida apresentou contestação alegando preliminar de 

necessidade de alteração do polo passivo para a SEGURADORA LÍDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, retificação da autuação e 

falta de interesse de agir. É o relatório. Fundamento e decido. Trata-se de 

ação pelo procedimento ordinário em que a autora pleiteia que a ré seja 

condenada à indenização por acidente de trânsito no importe de R$ 

11.137,50 (onze mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos). 

Como preliminar, a parte ré apresentou a necessidade de inclusão de 

outra seguradora no polo passivo da presente demanda, alegação que 

merece ser afastada, de acordo com o entendimento já consolidado do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Tal entendimento 

estabelece que qualquer seguradora pode responder pelo pagamento das 

indenizações devidas pelo seguro DPVAT. AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - 

RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO - INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER 

DO CONSÓRCIO DPVAT S/A - INADMISSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DA 

SEGURADORA DEMANDADA NA INICIAL - RECURSO PROVIDO. Qualquer 

seguradora participante do convênio firmado com a FENASEG (Federação 

Nacional de Seguros) tem legitimidade para responder pelo pagamento da 

indenização correspondente ao seguro obrigatório, nos termos do artigo 

7º, caput, da Lei nº 6.194, de 19.12.74, com a redação dada pela Lei nº 

8.441, de 13.07.92. (AI, 71999/2009, DES. LEÔNIDAS DUARTE MONTEIRO, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/11/2009, Data da 

publicação no DJE 09/12/2009). Ainda em sede de preliminar, a requerida 

arguiu ausência de interesse de agir, face ao recebimento na seara 

administrativa de indenização. Todavia, referida tese defensiva 

confunde-se com o mérito, devendo ser analisada por ocasião da 

prolação da sentença de mérito. Desta forma, REJEITO as preliminares. 

Deste modo, passo então, autorizado pelo artigo 357 do NCPC, a sanear o 

processo e ordenar a produção de provas. Portanto, não havendo mais 

preliminares a serem analisadas, DECLARO saneado o processo, 

remetendo-o à fase instrutória. DETERMINO a realização de exame pericial, 

e, para tanto, NOMEIO como perito nos autos o ilustre médico, Dr. JOSÉ 

DÁRCIO DE ANDRADE RUDNER, CRM-MT 1580, com endereço na Rua 

Coronel José Dulce, nº 109, Centro, CEP 78200-000, na cidade de 

C á c e r e s / M T ,  t e l e f o n e  ( 0 6 5 )  3 2 2 3 - 2 4 0 5 ,  “ e - m a i l ” 

medicinacaceres@hotmail.com, independentemente de compromisso, que 

deverá exercer escrupulosamente o encargo, devendo responder os 

quesitos formulados pelas partes e apresentar outras considerações que 

entender pertinentes, contando, a partir da realização do exame, com o 

prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo (art. 465, “caput”, c/c o 

art. 466, “caput”, ambos do NCPC). ARBITRO os honorários periciais em 

R$ 1.000,00 (mil reais), os quais serão custeados pela parte requerida. 

Proceda-se a intimação das partes para que, caso queiram, apresentem 

quesitos e indiquem assistente técnico no prazo de 15 (quinze) dias. (art. 

465, § 1º, do Código de Processo Civil) INTIME-SE o perito para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste aceitação expressa quanto à 

nomeação ou apresente pedido de escusa devidamente fundamentado. 

(art. 467, “caput”, NCPC). Caso seja requerido pelo “expert”, AUTORIZO 

desde já o encaminhamento de cópias dos termos do processo, tendo em 

vista não se tratar de feito que tramita sob segredo de justiça. Com a 

comprovação do pagamento da verba honorária, INTIME-SE o perito para 

designar data e horário para a realização do exame médico. Na sequência, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, com antecedência mínima de 5 (cinco) 

dias. (art. 466, §2º, do NCPC) APRESENTADO o laudo médico-pericial, 

INTIMEM-SE as partes, nas pessoas de seus advogados, via DJE, para 

que se manifestem, no prazo comum de 15 (quinze) dias. Por fim, à 

conclusão para deliberação. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 26 de 

outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001600-90.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIA BALDUINO DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR OAB - MT0010709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001600-90.2018.8.11.0013 AUTORA: 

AMÉLIA BALDUÍNO DE FREITAS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS. Vistos. AMÉLIA BALDUÍNO DE FREITAS, qualificada nos 

autos, ajuizou AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. TUTELA 

ANTECIPADA contra INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

igualmente qualificado na peça de ingresso. Em suma, a autora narra ter 

logrado êxito na ação de aposentadoria por invalidez que tramitou neste 

juízo registrado sob nº 2447-61.2008.811.0013 de código 45813, cuja 

sentença julgou procedente o pedido para determinar ao réu implantar o 

benefício, todavia, até o momento não o fez. Além disso, afirma que vinha 

recebendo auxílio doença, todavia, o benefício foi suspenso. Ao final do 

exposto, requer a tutela antecipada para determinar ao réu a implantação 

do benefício alhures mencionado e, no mérito, a confirmação, sem prejuízo 

de condenar o réu ao pagamento das prestações atrasadas desde a 

cessão. Juntou documentos nas folhas retro. Citado, o réu se limitou a 

pedir a extinção do processo e a improcedência do pedido, sob o 

fundamento da coisa julgada (id. 15836748). Após a manifestação da 

autora (id. 16061650), os autos vieram conclusos. É o relatório, 

fundamento e decido. O processo comporta julgamento antecipado do 

mérito, uma vez que, por envolver matéria de fato e de direito, prescinde 

de realização de provas em audiência, nos precisos termos do art. 355, 

inciso I, do NCPC. Logo, constatada a possibilidade de julgamento da lide é 

dever do magistrado, e não sua faculdade, passar à prolação de 

sentença. Por conseguinte, passo à apreciação da preliminar. I. DA COISA 

JULGADA. A coisa julgada pressupõe o ajuizamento de ação 

superveniente com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, ou seja, 

idêntica à ação anteriormente reproduzida com trânsito. Todavia, além do 

réu não comprovar tais requisitos, não assiste razão à Autarquia. Explico. 

A presente ação tem por objeto o cumprimento de uma obrigação 

previamente estabelecida em uma sentença ao passo que na ação de 

aposentadoria por invalidez o objeto é a concessão do benefício 

previdenciário. Diante da ausência dos requisitos necessários ao 

reconhecimento da coisa julgada, REJEITO a preliminar deduzida pela 

Autarquia ré. II. DO MÉRITO. O réu, ao se manifestar (id. 15836748), 

deixou de impugnar especificamente os fatos narrados na inicial, o que 

torna a declaração da peça de ingresso presumidamente verdadeira 

(NCPC, art. 341, “caput”). Nesta toada, a autora logrou êxito em 

demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, notadamente a obtenção 

da concessão da aposentadoria por invalidez através da sentença 

proferida nos autos nº 2008/259 que tramitou neste juízo (“vide” id. 

14504336), ou seja, o vínculo obrigacional na qual submeteu o réu a 

cumprir a prestação a ele só imposta. Tal veredicto transitou em julgado 

após a ré interpor recurso de apelação naqueles autos, cujo provimento 

foi parcial tão somente para alterar o critério de fixação dos juros e 

correção monetária. Por fim, o réu deixou de implantar o benefício 

previdenciário de aposentadoria por invalidez até o momento, inclusive, 

mesmo após intimado da liminar concedida no bojo da presente ação, o 

que demonstra sua recalcitrância ao cumprimento da ordem mandamental 

deste juízo. Ante o exposto e sem mais delongas, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inaugural para, na forma do art. 487, inciso I, do NCPC, CONDENAR 

o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, a pagar em favor da autora 

as prestações em atraso desde a cessação do benefício previdenciário 

(13/03/2018, “vide” id. 14504355). CONFIRMO a tutela de urgência deferida 

na decisão inicial. Pelo princípio da causalidade e sucumbência, CONDENO 

a Autarquia ré ao pagamento das custas processuais e taxa judiciária, 

bem como aos honorários advocatícios de R$ 1.000,00 (mil reais), com 

base no art. 82, §2º, c.c. art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC. Dispensado 

o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. Oportunamente, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e, após, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo-o necessário. Por fim, ARQUIVEM-SE os autos 
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com as baixas e anotações de estilo. Às providências. Pontes e Lacerda, 

26 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001130-59.2018.8.11.0013
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BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 
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GUSTAVO NAGALLI GUEDES DE CAMARGO OAB - SP306029 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001130-59.2018.8.11.0013. AUTOR: 

LUIZ POZZEBON RÉU: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL. Vistos. LUIZ POZZEBON, nos autos qualificados, ajuizou 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO c/c TUTELA DE 

URGÊNCIA contra BANCO CRUZEIRO DO SUL HOLDING FINAN S.A., 

igualmente qualificado na peça de ingresso. O autor alega, em apertada 

síntese, que teve frustrado a tentativa de aquisição de bens ao ser 

informado que seu nome estava negativado por débito que já pagou 

integralmente. Após procurar o Procon, descobriu que o réu alega ter 

recebido apenas 53 das 60 prestações no valor de R$ 199,36 (cento e 

noventa e nove reais e trinta e seis centavos), relativamente ao contrato 

nº 470931680, descontado de seu benefício previdenciário. Assim, 

requereu a antecipação da tutela para excluir seu nome dos órgãos de 

proteção ao crédito, bem como a condenação do réu ao pagamento de 

danos morais e a declaração de inexistência do débito objeto da 

negativação, invertendo-se o ônus da prova. Juntou documentos nas 

folhas retro. A tutela provisória de urgência foi concedida, sendo 

determinada a citação do réu (id. 13843261). Na resistência à pretensão 

inaugural, o réu requereu a concessão da gratuidade da justiça, por ser 

massa falida, ou, alternativamente, o recolhimento ao final. No mérito, 

assevera encontra-se o autor inadimplente em relação a 7 (sete) 

prestações do contrato alhures mencionado, não havendo cometido ato 

ilícito passível de reparação por eventuais danos. Afirma que a 

contratação é legítima, não havendo motivos para a nulidade das cláusulas 

contratuais, estando ausentes os requisitos para concessão da tutela 

provisória e, ainda, para inversão do ônus probatório, devendo ser 

indeferido a concessão da gratuidade da justiça em favor do autor, pela 

ausência dos requisitos legais. Ao final, requereu a improcedência dos 

pedidos inaugurais. Por fim, juntou documentos. E os autos vieram 

conclusos, após decorrer o prazo concedido ao autor para impugnar a 

contestação. É o relatório, fundamento e decido. O processo comporta 

julgamento antecipado do mérito, uma vez que, por envolver matéria de 

fato e de direito, prescinde de realização de provas em audiência, nos 

precisos termos do art. 355, inciso I, do NCPC. Logo, constatada a 

possibilidade de julgamento da lide é dever do magistrado, e não sua 

faculdade, passar à prolação de sentença. Por conseguinte, passo à 

apreciação da matéria preliminar. I. DA PRELIMINAR DE INDEVIDA 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. De partida, no 

que se refere à pretensão ora formulada, ou seja, revogação da 

gratuidade da justiça, verifico que o autor demonstrou, por meio de prova 

documental, sua atual situação econômica a qual reflete a caracterização 

de hipossuficiência. Isto, portanto, faz presumir que o autor não dispõe de 

condições econômicas para arcar com as despesas do processo sem 

prejuízo do sustento familiar, preenchendo, assim, os requisitos legais a 

concessão da gratuidade da justiça. Além disso, o réu não acostou nos 

autos documentos que apontam para a existência do efetivo potencial 

econômico do autor, com o fito de infirmar a declarada presunção de 

hipossuficiência carreado na inicial. Nesse sentido: “APELAÇÃO. 

IMPUGNAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. SENTENÇA QUE REVOGOU OS 

BENEFÍCIOS. Irresignação. Acolhimento. É dos impugnantes o ônus de 

provar a substancial alteração das possibilidades econômicas do 

beneficiário da justiça gratuita, para que a benesse seja revogada. 

Impugnantes que não lograram desincumbir-se do ônus probatório. 

Sen tença  re fo rmada .  Recurso  p rov ido . "  (TJSP,  APL 

00066167220148260269). Isto posto, REJEITO a impugnação ao pedido de 

revogação da gratuidade da justiça. II. DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA PELO BANCO CRUZEIRO DO SUL. De proêmio, 

ao compulsar os documentos que instruem a peça defensiva, não 

vislumbro elementos plausíveis hábeis à concessão do pleito. Isto porque, 

os documentos acostados aos autos não são suficientes para a 

concessão do benefício pleiteado, não servindo a simples demonstração 

de ser ‘massa falida’ capaz de, por si só, demostrar a necessidade e 

condição de hipossuficiente. Em outros termos, à parte postulante incumbe 

comprovar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, 

sob pena de comprometer a sua existência, todavia, não se descurou de 

apresentar elementos suficientes para caracterizar a sua precariedade 

financeira, mesmo que momentânea. Sobre o tema, pronunciou-se o 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, “in verbis”: 

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA 

JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO 

FINANCEIRA COMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO POSTULADO – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O benefício da 

gratuidade pode ser concedido às massas falidas apenas se 

comprovarem que dele necessitam, pois não se presume a sua 

hipossuficiência. Inexistentes argumentos capazes de alterar a decisão 

agravada impõe-se a sua manutenção. (AgR 31299/2018, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018)” 

Trocando em miúdos, para a demonstração da hipossuficiência, 

necessário seria colacionar cópias de demonstrações contáveis, 

declarações perante as autoridades fiscais, extratos de dívidas fiscais, 

extratos bancários e/ou outros documentos atuais que demonstrassem a 

precariedade financeira, todavia, “in casu”, inexistem. Ante o exposto, 

INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade da justiça requerida pelo 

réu. III. DO MÉRITO. A prova documental apresentada pelo autor, 

notadamente o extrato obtido do registro interno do sistema Serasa, indica 

a existência de débito registrado no valor de R$ 1.395,52 (mil, trezentos e 

noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos), relativamente ao 

contrato nº 470931680, com vencimento no dia 07/11/2015. A despeito 

disso, foi apresentado uma relação informada pelo INSS quanto aos 

contratos vinculados e autorizados para desconto na forma consignada 

da pensão recebida pelo autor. Referido documento, a despeito de a 

relação detalhada de créditos de id. 13779668 informar que foram pagos 

as parcelas desde o mês de dezembro de 2011 a maio de 2014, indica, 

com precisão, a ocorrência de liquidação do empréstimo, ou seja, a 

cessação dos descontos no mês de abril de 2016 em relação às 60 

(sessenta) parcelas do contrato nº 470931680 firmado entre as partes, 

tanto que a situação encontra-se com a informação de “encerrado”. Ao 

revés, o réu apresentou comprovante de transferência eletrônica – TED, 

relativamente ao valor recebido pelo autor no ato da contratação do 

empréstimo, todavia, a existência da relação jurídica é fato incontroverso. 

Sublinhe-se que o documento extraído do sistema interno do banco réu 

não tem o condão de infirmar a veracidade dos elementos trazidos pelo 

autor, consubstanciado em prova documental fornecida pela própria 

autarquia responsável pelo desconto no benefício previdenciário. Em 

outros termos, a exibição de prints extraídos do sistema digital interno do 

banco para provar o que se afirma como realidade dos fatos por ele 

alegados não frágeis, sobretudo por se tratar de prova solteira, ou seja, 

unilateral, manipulável em seu conteúdo e impotente para neutralizar as 

alegações autorais, máxime considerando o caso ora submetido ao regime 

do CDC diante da relação contratual. Restando de sobejo comprovada a 

quitação do contrato cujas parcelas foram objeto de inclusão do nome no 

órgão de proteção ao crédito, cristalina está o ato ilícito praticado pelo réu. 

a) DA APLICABILIDADE DOS DITAMES LEGAIS ESTATUÍDOS PELA LEI Nº. 

8.078/1990: De início, insta salientar que a causa de pedir remota, tal qual 

apresentada na petição inicial, consubstancia-se na alegação de 

inexistência de inadimplência e, consequentemente, de débito apto a dar 

suporte à negativação do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, uma vez que já havia liquidado o débito. Sendo assim, o autor 

sofreu abalo ao crédito por conduta do réu, na exata medida em que o 

mesmo foi o responsável pela inserção das anotações negativas em 

relação ao autor, conforme faz prova o documento colacionado à inicial. 

Assim, é possível a aplicação das diretrizes estatuídas na Lei nº. 

8.078/1990, uma vez que o autor é consumidor, consoante dispõe o art. 2º 

do CDC. Diante dos argumentos acima esposados, aplicam-se ao caso ora 
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vergastado os comandos legais estabelecidos pelo Código da Defesa do 

Consumidor, mormente no que pertine à inversão do ônus probatório, tal 

como já restou analisado neste feito, eis que o autor logrou comprovar sua 

hipossuficiência técnica quanto à produção de provas, atendendo, 

portanto, o disposto no art. 6º, VIII, da Lei nº. 8.078/1990. Em razão da 

aplicabilidade da norma consumerista, demanda-se, “in casu”, a 

necessária análise da responsabilidade objetiva da demandada. b) DA 

VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS ENSEJADORES DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL. Maria Helena Diniz aponta a existência de três 

elementos, a saber: a) existência de uma ação, comissiva ou omissiva, 

qualificada juridicamente, isto é, que se apresenta como um ato ilícito ou 

lícito, pois ao lado da culpa como fundamento da responsabilidade civil há 

o risco; b) ocorrência de um dano moral ou patrimonial causado à vítima; c) 

nexo de causalidade entre o dano e a ação, o que constitui o fato gerador 

da responsabilidade. Já Carlos Roberto Gonçalves aponta quatro 

pressupostos da responsabilidade civil: a) ação ou omissão; b) culpa ou 

dolo do agente; c) relação de causalidade; d) dano. Por sua vez, Sérgio 

Cavalieri Filho prega que são três os elementos: a) conduta culposa do 

agente; nexo causal; c) dano. Desse modo, a despeito de a doutrina 

atribuir nuances distintos aos elementos caracterizadores da 

responsabilidade civil, prevalece o entendimento de que para que nasça o 

dever de indenizar, deve-se verificar a presença de: a) uma conduta 

humana; b) da culpa genérica ou lato sensu; c) do nexo de causalidade e; 

d) do dano ou prejuízo. Sendo assim, destrinchando o caso ora submetido 

a exame, constata-se ( I ) existência da conduta da requerida, 

materializada na inserção de registro negativo em nome do autor; ( II ) a 

provocação de prejuízo de ordem imaterial ao autor, consubstanciado no 

abalo de seu crédito no mercado, acarretando-lhe um dano moral “in re 

ipsa”; ( III ) o nexo de causalidade entre a conduta da requerida e o 

prejuízo moral experimentado pela parte autora. Saliente-se que a 

verificação da presença do elemento culpa “lato sensu” não é necessário 

no caso sob exame, conforme exegese do art. 14, “caput”, do CDC. Logo, 

caracterizados estão os elementos ensejadores da responsabilidade civil 

objetiva da ré. c) DO DANO MORAL: Sílvio de Salvo Venosa conceitua o 

dano moral como “o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual 

da vítima. Ainda como demonstra o brilhante autor, será moral o dano que 

ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de 

comportamento, ou, como definimos, um desconforto comportamental a 

ser examinado em cada caso”. A definição de dano moral traz ínsita a 

ideia de que a dignidade da pessoa humana constitui um patrimônio e, 

como tal, necessita ser preservado das intercorrência havidas no seio 

social. O artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal coloca como um dos 

fundamentos da nação o princípio da dignidade da pessoa humana. No 

entendimento de Alexandre de Morais : “A dignidade da pessoa humana é 

um valor espiritual e moral inerente a pessoa, que se manifesta 

singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria 

vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais 

pessoas, constituindo-se em um mínimo invulnerável que todo estatuto 

jurídico deve assegurar, de modo que apenas excepcionalmente possam 

ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre 

sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas 

enquanto seres humanos”. O direito à vida, à honra, à intimidade, à 

integridade, entre outros, aparecem como consequência imediata da 

consagração da dignidade da pessoa humana, como fundamento basilar 

da Constituição Federal. Ademais, tais direitos igualmente têm previsão 

constitucional expressa no artigo 5º, caput e inciso X. Nos dizeres 

precisos de Ingo Wolfgang Sarlet, a dignidade humana é: “Aquela 

qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor 

do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, 

implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres 

fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato 

de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir condições 

existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e 

promover sua participação ativa e corresponsável nos destinos da própria 

existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos”. O 

mandamento constitucional consagrou o valor da dignidade da pessoa 

humana como princípio máximo e o elevou, de maneira inconteste, a uma 

categoria culminante em nosso ordenamento jurídico, na qualidade de 

norma jurídica fundamental. Por tais razões, a proteção à moral é uma 

forma de dar efetividade a esse preceito constitucional, valorizando a 

convivência social e a dignidade humana. No caso ora vergastado, a 

dignidade da parte autora foi violada pelo fato de ter seu nome incluído nos 

órgãos de proteção ao crédito, sem que tenha sido comprovada a 

existência da relação jurídica ensejadora da negativação. Quanto ao 

montante da compensação, é certo que em decorrência da falta de 

parâmetros objetivos para fixar o quantum indenizatório, deve o 

magistrado, em atenção às suas finalidades, quais sejam, desestimular 

condutas análogas e servir como conforto a quem o recebe, arbitrá-lo 

dentro dos princípios mencionados, sempre considerando o gravame em 

relação ao todo, respeitando elementos como: a gravidade do dano; a 

extensão do dano; a reincidência do ofensor; a posição profissional e 

social do ofendido; a condição financeira do ofensor; a condição 

financeira do ofendido. Sendo assim, sua fixação não pode ultrapassar os 

limites do bom senso, respeitando-se, por conseguinte, os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Diante de tais argumentos, “in casu”, 

mostra-se adequado arbitrar o valor da compensação ao dano de ordem 

imaterial em R$ 7.000,00 (sete mil reais). Isto posto, JULGO PROCEDENTES 

os pedidos vertidos na exordial, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inc. I, do NCPC, para o fim de: (i) CONFIRMAR a tutela de 

urgência deferida no id. 13843261. (ii) DECLARAR a inexistência de débito 

entre LUIZ POZZEBON e CRUZEIRO DO SUL HOLDING FINAN S/A, em 

relação ao contrato nº 470931680 firmado entre as partes. (iii) CONDENAR 

o réu CRUZEIRO DO SUL HOLDING FINAN S/A a compensar o dano moral 

provocado em LUIZ POZZEBON, mediante o pagamento de R$ 7.000,00 

(sete mil reais), corrigidos monetariamente a partir da sentença pelo 

INPC/IBGE, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

inserção da restrição do nome da autora junto aos órgão de proteção ao 

crédito (04/11/2011), “ex vi” da Súmula nº 54/STJ. Em decorrência do 

princípio da causalidade, e em razão da parte autora ter sucumbido em 

parte mínima do pedido, CONDENO o réu ao pagamento das custas e taxas 

judiciárias, bem como em honorários advocatícios no valor de R$ 700,00 

(setecentos reais), com espeque no art. 82, §2º, c.c. art. 85, § 2º, incisos I 

a IV, do Novo Código de Processo Civil. Dou a presente sentença como 

PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da Segunda Vara da 

Comarca de Pontes e Lacerda/MT. DISPENSADO o registro, nos termos do 

Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT. INTIMEM-SE via DJE. Preclusas as vias 

impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença 

e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. CUMPRA-SE. 

Pontes e Lacerda, 26 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001633-80.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

ANTONIO CARDOSO DE ALMEIDA RÉU: TOBELLI COMERCIO DE 

CALCADOS LTDA Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C DANOS MORAIS E 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por ANTÔNIO CARDOSO 

DE ALMEIDA em desfavor da ANITA CALÇADOS, ambos devidamente 

qualificados. Extrai-se da inicial que a parte autora que teve seu nome 

incluído nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito em razão de 

uma obrigação no valor de R$ 376,00 (trezentos e setenta e seis reais) 

por ele nunca assumida. Em arremate, propugnou pela concessão da 

tutela provisória de urgência de natureza antecipada com o fim de compelir 

a parte ré a excluir o seu nome dos órgãos de proteção ao crédito em 

relação ao débito pago e, ao final, a compensar-lhe monetariamente o 

prejuízo imaterial experimentado. Juntou documentos (fls. 10/16). Na 

decisão de ID 14752721, deferiu-se a antecipação dos efeitos da tutela no 

qual se almejava a exclusão do nome do autor do Serasa e SPC. No mais, 

o ônus da prova foi invertido. Citada, a requerida apresentou contestação 

de ID 15493072, aduzindo, em síntese, que ( i ) o nome empresarial por ela 

utilizado é MS MODA EM COURO LTDA.; ( ii ) o autor não faz jus à 

concessão dos benefícios da justiça gratuita; ( iii ) a obrigação foi 
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legitimamente contraída pelo autor ou por terceiro fraudador; ( iv ) inexistiu 

dano moral no caso em exame; ( v ) aplica-se ao caso a Súmula 385 do 

STJ. No mais, teceu argumentação acerca dos critérios a serem 

observados para a quantificação da indenização e pugnou pela aplicação 

da pena de litigância de má-fé em desfavor do autor. Juntou documentos 

de ID 15493073, 15493076, 15493079 e 15493080. A autora ofertou 

réplica de ID 15778911. E os autos vieram conclusos. É a suma do 

necessário. Fundamento e decido. O processo comporta julgamento no 

estado em que se encontra, uma vez que, por envolver matéria de fato e 

de direito, prescinde de realização de provas em audiência, nos precisos 

termos do art. 355, inciso I, do NCPC. Logo, constatada a possibilidade de 

julgamento da lide é dever do magistrado, e não sua faculdade, passar à 

prolação de sentença. Assim, passo à apreciação do pedido. DA 

IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA. A requerida apresentou impugnação à concessão 

das benesses da gratuidade, todavia deixou de apresentar qualquer 

elemento concreto a sustentar a alegação de que o autor não faz jus ao 

citado beneplácito, ônus este que lhe incumbia, nos exatos termos do art. 

373, II, do NCPC. Nessa toada, por não haver qualquer prova indiciária de 

que o autor detém condições econômicas de custear as despesas do 

processo sem colocar em risco o próprio sustento e de sua família, 

REJEITO a impugnação apresentada pela requerida. DA APLICABILIDADE 

DOS DITAMES LEGAIS ESTATUÍDOS PELA LEI Nº. 8.078/1990. De início, 

insta salientar que a causa de pedir remota, tal qual apresentada na 

petição inicial, consubstancia-se no alegado cumprimento de obrigação de 

pagar quantia certa por parte da requerente. Porém, apesar do 

adimplemento da dívida, a requerida manteve o nome da autora nos 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, causando-lhe danos a 

direitos personalíssimos. Sendo assim, a parte autora defende que sofreu 

abalo ao crédito por conduta da requerida, na exata medida em que a 

mesma foi o responsável pela inserção das anotações negativas, 

conforme faz prova o documento de fl. 12 (ID 14544828). Destarte, 

comprovada a relação de consumo havida entre o autor e a parte 

requerida, inescapável a aplicação dos ditames legais previstos na Lei nº. 

8.078/1990 ao caso em tablado, conforme Verbete da Súmula nº. 297 do 

Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a configuração da 

responsabilidade objetiva da instituição financeira. Diante dos argumentos 

acima esposados, aplicam-se ao caso ora vergastado os comandos legais 

estabelecidos pelo Código da Defesa do Consumidor, mormente no que 

pertine à inversão do ônus probatório, eis que a parte autora logrou 

comprovar sua hipossuficiência técnica quanto à produção de provas, 

atendendo, portanto, o disposto no art. 6º, VIII, da Lei nº. 8.078/1990. Em 

razão da aplicabilidade da norma consumerista, demanda-se, “in casu”, a 

necessária análise da responsabilidade objetiva da demandada e não 

subjetiva, como sustentado pela requerida em sua contestação. DA 

CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. A requerida afirma que o requerente 

concorreu para a exclusão do evento, uma vez que não comprovou que 

procurou solucionar o problema administrativamente, bem como alega que 

se houve fraude, de modo que não concorreu com dolo ou culpa para a 

inserção do nome do autor junto ao cadastro de maus pagadores. A 

alegação de que o ato fora fruto de fraude, o que eximiria a requerida do 

dever de indenizar, não comporta acolhida. Isto porque, a 

responsabilidade da requerida é objetiva e não subjetiva, sendo irrelevante 

a existência de culpa ou dolo. Assim, basta a comprovação da conduta, 

comissiva ou omissiva, do dano e do nexo de causalidade, para que surja 

o dever de indenizar (Súmula nº. 479 do STJ). Por outro lado, a requerida, 

ao inserir o nome do requerente nas entidades de caráter público (SPC e 

SERASA), assumiu, única e exclusivamente, o natural risco de sua 

atividade empresarial (teoria do risco da atividade), devendo suportar o 

ônus que decorre do ato lesivo derivado de sua conduta à propriedade 

imaterial do requerente, ainda que tenha sido alvo de uma fraude praticada 

por terceiro. Logo, não há o que se falar em culpa exclusiva da vítima ou 

de terceiros. Neste sentido é a jurisprudência: “CIVIL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. CDC. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DO 

CONSUMIDOR NO CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO ADEQUADAMENTE. 

DECISÃO: RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 

1 - AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DEVEM ZELAR PELA VERACIDADE E 

AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS A SI APRESENTADOS NO MOMENTO 

DA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA E CONCESSÃO DE C ARTÃO DE 

CRÉDITO, SOB PENA DE VIREM A RESPONDER CIVILMENTE POR 

EVENTUAL FRAUDE COMETIDA POR TERCEIRO. 2 - SEGUNDO O ART. 14, 

§ 3º, II, O PRESTADOR DO SERVIÇO RESPONDE, INDEPENDENTEMENTE 

DA EXISTÊNCIA DE CULPA, PELOS DEFEITOS NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO, SALVO COMPROVADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE 

TERCEIRO, O QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADO NOS AUTOS. 3 - DESSA 

FEITA, ESTANDO PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL, ART. 186, DO VIGENTE CÓDIGO CIVIL, TEM-SE 

COMO ACERTADA A CONDENAÇÃO VISLUMBRADA PELO MM. JUIZ A 

QUO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. 4 - DE ACORDO COM ENTENDIMENTO 

JURISPRUDENCIAL E DOUTRINÁRIO DISSEMINADO, A INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS DEVE ATINGIR TRÊS FUNÇÕES ESSENCIAIS, QUAIS 

SEJAM: PREVENIR CONDUTAS FUTURAS, PUNIR O AUTOR DO ATO 

LESIVO E RESSARCIR A VÍTIMA. 5 - QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA 

RECORRIDA ADEQUADAMENTE, DE MODO QUE NÃO DEVE SER 

ALTERADO. 6 - ANTE AO EXPOSTO, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, 

MANTENDO A SENTENÇA TAL QUAL PROFERIDA. 7 - CONDENO O 

RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUE FIXO EM 10% (DEZ POR CENTO) 

SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 55 DA 

LEI 9.099/95. 8 - ACÓRDÃO LAVRADO NOS MOLDES PRECONIZADOS 

PELO ARTIGO 46, 2ª P ARTE, DA LEI Nº. 9.099, DE 1995.(TJ-DF - ACJ: 

210830720088070007 DF 0021083-07.2008.807.0007, Relator: IRACEMA 

MIRANDA E SILVA, Data de Julgamento: 17/03/2009, SEGUNDA TURMA 

RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO DF, Data 

de Publicação: 22/04/2009, DJ-e Pág. 287)” Nesse quadrante, a requerida, 

ao inserir o nome da requerente nas entidades de caráter público (SPC e 

SERASA), assumiu, única e exclusivamente, o natural risco de sua 

atividade empresarial (teoria do risco da atividade), devendo suportar o 

ônus que decorre do ato lesivo derivado de sua conduta à propriedade 

imaterial do requerente, ainda que tenha sido alvo de uma fraude praticada 

por terceiro. DA VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS 

ENSEJADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL. Maria Helena Diniz aponta 

a existência de três elementos, a saber: a) existência de uma ação, 

comissiva ou omissiva, qualificada juridicamente, isto é, que se apresenta 

como um ato ilícito ou lícito, pois ao lado da culpa como fundamento da 

responsabilidade civil há o risco; b) ocorrência de um dano moral ou 

patrimonial causado à vítima; c) nexo de causalidade entre o dano e a 

ação, o que constitui o fato gerador da responsabilidade. Já Carlos 

Roberto Gonçalves aponta quatro pressupostos da responsabilidade civil: 

a) ação ou omissão; b) culpa ou dolo do agente; c) relação de 

causalidade; d) dano. Por sua vez, Sérgio Cavalieri Filho prega que são 

três os elementos: a) conduta culposa do agente; nexo causal; c) dano. 

Desse modo, a despeito de a doutrina atribuir nuances distintos aos 

elementos caracterizadores da responsabilidade civil, prevalece o 

entendimento de que para que nasça o dever de indenizar, deve-se 

verificar a presença de: a) uma conduta humana; b) da culpa genérica ou 

lato sensu; c) do nexo de causalidade e; d) do dano ou prejuízo. Sendo 

assim, destrinchando o caso ora submetido a exame, constata-se ( I ) 

existência da conduta da requerida, materializada na inserção de registro 

negativo em nome da parte autora (fl. 12); ( II ) a provocação de prejuízo 

de ordem imaterial à requerente, consubstanciado no abalo de seu crédito 

no mercado, acarretando-lhe um dano moral “in re ipsa”; ( III ) o nexo de 

causalidade entre a conduta da requerida e o prejuízo moral 

experimentado pela parte autora. Saliente-se que a verificação da 

presença do elemento culpa “lato sensu” não é necessário no caso sob 

exame, conforme exegese do art. 14, “caput”, do CDC. Logo, 

caracterizado estão os elementos ensejadores da responsabilidade civil 

objetiva da requerida. Importante ressaltar que a despeito de estar 

caracterizada a responsabilidade objetiva da requerida, a mesma sustenta 

que a obrigação fora legitimamente contraída pelo autor. Com o intuito de 

comprovar citada alegação, junta aos autos recibo contendo a assinatura 

do autor e áudio contendo a gravação de suposta conversa entabulada 

por preposto da requerida e o autor. Quanto ao recibo acostado aos 

autos, através de mero exame visual é possível distinguir a assinatura 

nele contida das constantes do documento de identificação do autor e 

procuração juntada aos autos. Deste modo, até mesmo para um leigo em 

técnicas de grafia, é de fácil percepção que o signatário da assinatura 

que figura no recibo apresentado pela requerida não é o autor. No mais, 

quanto à conversa telefônica contida no áudio juntado com a contestação, 

não se pode concluir que o interlocutor seja o autor ou terceiro fraudador. 

Portanto, como dito alhures, os elementos caracterizadores da 
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responsabilidade civil estão presentes no caso em exame. DO DANO 

MORAL. Sílvio de Salvo Venosa conceitua o dano moral como “o prejuízo 

que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima. Ainda como 

demonstra o brilhante autor, será moral o dano que ocasiona um distúrbio 

anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de comportamento, ou, 

como definimos, um desconforto comportamental a ser examinado em 

cada caso”. A definição de dano moral traz ínsita a ideia de que a 

dignidade da pessoa humana constitui um patrimônio e, como tal, necessita 

ser preservado das intercorrência havidas no seio social. O artigo 1º, 

inciso III, da Constituição Federal coloca como um dos fundamentos da 

nação o princípio da dignidade da pessoa humana. No entendimento de 

Alexandre de Morais : “A dignidade da pessoa humana é um valor 

espiritual e moral inerente a pessoa, que se manifesta singularmente na 

autodeterminação consciente e responsável da própria vida e que traz 

consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, 

constituindo-se em um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve 

assegurar, de modo que apenas excepcionalmente possam ser feitas 

limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre sem 

menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas 

enquanto seres humanos”. O direito à vida, à honra, à intimidade, à 

integridade, entre outros, aparecem como consequência imediata da 

consagração da dignidade da pessoa humana, como fundamento basilar 

da Constituição Federal. Ademais, tais direitos igualmente têm previsão 

constitucional expressa no artigo 5º, caput e inciso X. Nos dizeres 

precisos de Ingo Wolfgang Sarlet, a dignidade humana é: “Aquela 

qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor 

do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, 

implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres 

fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato 

de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir condições 

existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e 

promover sua participação ativa e corresponsável nos destinos da própria 

existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos”. O 

mandamento constitucional consagrou o valor da dignidade da pessoa 

humana como princípio máximo e o elevou, de maneira inconteste, a uma 

categoria culminante em nosso ordenamento jurídico, na qualidade de 

norma jurídica fundamental. Por tais razões, a proteção à moral é uma 

forma de dar efetividade a esse preceito constitucional, valorizando a 

convivência social e a dignidade humana. No caso ora vergastado, a 

dignidade da parte autora foi violada pelo fato de ter sofrido restrição ao 

crédito, sem que tenha sido comprovada a existência da relação jurídica 

ensejadora da mantença da negativação. Quanto ao montante da 

compensação, é certo que em decorrência da falta de parâmetros 

objetivos para fixar o quantum indenizatório, deve o magistrado, em 

atenção às suas finalidades, quais sejam, desestimular condutas análogas 

e servir como conforto a quem o recebe, arbitrá-lo dentro dos princípios 

mencionados, sempre considerando o gravame em relação ao todo, 

respeitando elementos como: a gravidade do dano; a extensão do dano; a 

reincidência do ofensor; a posição profissional e social do ofendido; a 

condição financeira do ofensor; a condição financeira do ofendido. Sendo 

assim, sua fixação não pode ultrapassar os limites do bom senso, 

respeitando-se, por conseguinte, os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Diante de tais argumentos, “in casu”, mostra-se adequado 

arbitrar o valor da compensação ao dano de ordem imaterial em R$ 

7.000,00 (sete mil reais). DA APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. A requerida sustenta ser aplicável ao 

caso em exame o verbete da Súmula 385 do STJ. Para sustentar 

mencionada alegação, juntou aos autos documento que comprova a 

existência de registro negativo em nome do autor, inserido por Club Mais 

Administradora de Cartões, em 22 de julho de 2016, em razão de uma 

dívida no valor de R$ 128,68 (cento e vinte e oito reais e sessenta e oito 

centavos). Ocorre que citado extrato fora obtido em 6 de maio de 2017, ou 

seja, em data muito pretérita ao ajuizamento da presente ação judicial 

(3/8/2018). Deste modo, a requerida não logrou comprovar se à época do 

ajuizamento da demanda ainda existia contra o requerente o mencionado 

registro negativo, de modo a tornar possível a aplicação da Súmula 385 do 

STJ. Isto posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos vertidos na exordial, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do NCPC, para o 

fim de ( i ) DETERMINAR a retificação do nome da requerida, de modo que 

passe a figurar no polo passivo da ação MS MODA EM COURO LTDA.; ( ii ) 

CONFIRMAR a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência; e ( iii 

) CONDENAR MS MODA EM COURO LTDA., a compensar o dano moral 

provocado em ANTÔNIO CARDOSO DE ALMEIDA, mediante o pagamento 

de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigidos monetariamente a partir da 

sentença pelo INPC/IBGE, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da data em que se tornou indevida a manutenção do nome da 

autora junto aos órgãos de proteção ao crédito (6/12/2016), “ex vi” da 

Súmula nº 54/STJ. Em decorrência do princípio da causalidade, condeno a 

parte requerida no pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como 

em honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com 

espeque no art. 85, § 2º, incisos I a IV, do Novo Código de Processo Civil. 

Dou a presente sentença como PUBLICADA com a remessa dos autos à 

Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. 

DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da 

CGJ/MT. INTIMEM-SE via DJE. Preclusas as vias impugnatórias, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada 

sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. CUMPRA-SE. 

Pontes e Lacerda, 26 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 178468 Nr: 8355-50.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  R e p r e s e n t a ç ã o  C r i m i n a l - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PCDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PFdS, RPDS, WCR, EMdA, AFdS, LCRF, TdSB, 

SRdS, JVSG, WRdA, ALdC, LFG, MCT, CAdS, JdCD, VVdS, LM, EMdSN, 

ARCC, HCL, ASF, CCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camélia Rosana de Souza - 

OAB:5729-B/MT, LADARIO SILVA BORGES FILHO - OAB:8104, WILSON 

DONIZETH DE FREITAS FARIA - OAB:4202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camélia Rosana de Souza - 

OAB:5729-B/MT, Etelminio de Arruda Salomé Neto - OAB:9869, 

Fabiano Rezende - OAB:11847-B, Ladário Silva Borges Filho - 

OAB:OAB/MT 8.104, Matheus Salóme de Souza - OAB:24554/0, 

Wilson Donizeth de Freitas Faria - OAB:4202

 Visto.Trata-se de PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA 

formulado pela defesa de ROMILSON PEREIRA DE SOUZA, oportunidade 

em que juntou a documentação de fls. 616/651, ao argumento, em síntese, 

de que não há supedâneo fático e jurídico para a permanência de sua 

segregação.Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso, opinou pelo indeferimento do pedido formulado pelo 

requerente (fls. 655/660).(...).Desta feita, REVOGO A PRISÃO 

PREVENTIVA decretada em desfavor dos segregados ROMILSON 

PEREIRA DE SOUZA, WALLAS CARDOSO RAMOS e WELLINGTON 

RODOLFO ASSIS, devendo ser colocados imediatamente em liberdade, 

salvo se por outro motivo devam permanecer presos.EXPEÇAM-SE os 

competentes ALVARÁS DE SOLTURA.Ciência ao Ministério Público e 

Advogado Constituído.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 108801 Nr: 5723-56.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  T r a n s f e r ê n c i a  e n t r e  e s t a b e l e c i m e n t o s 

penais->Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Caio Rodrigo Rocha Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo - Pontes e Lacerda/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCO JOSE CARNEIRO 

FERREIRA - OAB:11246

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes à intimação do patrono do réu para ciência da seguinte 

decisão: “...ANTE O EXPOSTO, indefiro o requerimento de vaga para 

cumprimento de fechado e nego a anuência para transferir o reeducando 

nesta fase processual, para esta Comarca de Pontes e Lacerda.(...)”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 116374 Nr: 2313-53.2016.811.0013
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Igor da Cruz Magalhães Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Junior 

(NPJ) - OAB:7400

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes à intimação do NUCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA 

UNEMAT – Campus Pontes e Lacerda, na pessoa do Professor Luiz Emídio 

Dantas Júnior para no prazo de 8 (oito) dias, apresentar contrarrazões de 

recurso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 90830 Nr: 2468-27.2014.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vagner Silva Sá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Junior 

(NPJ) - OAB:7400

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes à intimação do NUCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA 

UNEMAT – Campus Pontes e Lacerda, na pessoa do Professor Luiz Emídio 

Dantas Júnior para no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta à 

acusação em favor do acusado.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 5368 Nr: 1519-28.1999.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Justino do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VILSON JUSTINO DO NASCIMENTO, 

Filiação: Jorge Justino do Nascimento e Maria Rangel do Nascimento, data 

de nascimento: 22/02/1975, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, 

solteiro(a), lavrador, Telefone 65 9667 2556. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do ACUSADO, acima qualificado, para que 

compareça na Sessão Plenária do Tribunal do Júri, designada para oDIA 

13 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 09:00 HORAS, a realizar-se no Fórum de 

Pontes eLacerda-MT.

Resumo da Inicial: (...)Que assim agindo, o denunciado VILSON JUSTINO 

DO NASCIMENTO está incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II e IV, do 

Código Penal, razão pela qual DENNCIO-O, devendo ser citado para que se 

veja processar e seja interrogado(...)

Despacho/Decisão: Vistos. Considerando que na data aprazada para 

realização da Sessão Plenária os Promotores de Justiça e Defensor 

Público atuantes junto a esta Vara Criminal estarão gozo de férias, 

conforme ofício anexo, REDESIGNO a solenidade para o dia 13 de 

dezembro de 2018, às 09:00. Considerando, ainda, que o acusado 

encontra-se em local incerto e não sabido, bem como que é assistido pela 

Defensoria Pública, cite-o da redesignação da solenidade por meio 

editalício. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública. 

Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elias Mendes Coelho, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 25 de outubro de 2018

Angela Maria Janczeski Goes Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 177261 Nr: 7835-90.2018.811.0013

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCOS CHAVES DO NASCIMENTO, 

Cpf: 04713723150, Rg: 2291481-1, Filiação: Claro Bruno do Nascimento e 

Martiniana Chaves, data de nascimento: 10/05/1989, brasileiro(a), natural 

de Comodoro-MT, solteiro(a), estudante, Telefone 9-9277-5856. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO do Indiciado MARCOS CHAVES DO 

NASCIMENTO, do inteiro teor da decisão concessiva das Medidas 

Protetivas, abaixo transcritas.

Resumo da Inicial: (...) DEFIRO os pedidos formulados pela vítima Paulla 

Souza Santos, independentemente de prévia audiênciência do agressor 

(art. 19, § 1º da Lei nº 11.340/2006), para o fim de a) DETERMINAR ao 

agressor o agastamento IMEDIATO do lar, domicilio ou local de convivência 

com a ofendida (art. 22, II da Lei nº 11.340/2006); b) PROIBIR o agressor 

de se aproximar da ofendida, seus familiares em uma distância de 100 

(cem) metros (art. 22, inciso III, alinea "a" da Lei nº 11.340/2006); c) 

PROIBIR o agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação (art. 22, inciso III, alínea 

"b" da Lei nº 11.340/2006); (...)

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Defiro a cota ministerial e DETERMINO a 

intimação do requerido MARCOS CHAVES DO NASCIMENTO, por edital, 

acerca das Medidas Protetivas deferidas à Maria Neuza Rodrigues Dias, 

em consonância com o Enunciado 43 que aduz ”Esgotadas todas as 

possibilidades de intimação pessoal, será cabível a intimação por edital 

das decisões de medidas protetivas de urgência” (IX FONAVID – Fórum 

Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher).Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se, com urgência.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elias Mendes Coelho, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 15 de outubro de 2018

Angela Maria Janczeski Goes Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000566-80.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

UDANIA ERMISDORFF LINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO(A))

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 28 de novembro de 2018, às 15h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001757-63.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANEIDE APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 28 de novembro de 2018, às 13h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000366-73.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:
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EDSON AMAURI FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 28 de novembro de 2018, às 13h30min.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001308-08.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY FERREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEVAIR FERRARI (EXECUTADO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 28 de novembro de 2018, às 13h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000377-05.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO LOPES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA OAB - MT21001/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 28 de novembro de 2018, 

às 13h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001421-59.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 28 de novembro de 2018, 

às 14h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000311-25.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX MENDES AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA OAB - MT21001/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 28 de novembro de 2018, às 14h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000511-32.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GAUCHA DIESEL COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETTI DE ASSIS SILVA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 28 de novembro de 2018, às 14h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000512-17.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GAUCHA DIESEL COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WENDER DE OLIVEIRA ARAUJO (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 28 de novembro de 2018, às 14h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000521-76.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIMAR SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 28 de novembro de 2018, às 14h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000542-52.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ZORAIDE FLORES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 28 de novembro de 2018, às 14h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000561-58.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JJ IND. E COM. DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 28 de novembro de 2018, às 15h00min.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000572-87.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA CARLA DE ALMEIDA MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT0014330A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

KATIANY R. DE ARRUDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 28 de novembro de 2018, às 15h20min.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010055-90.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE REIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO DAVID DE CAMPOS SOUZA OAB - SP0347451A (ADVOGADO(A))

MARILENE ALVES OAB - MT0007474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

8010055-90.2016.8.11.0013. REQUERENTE: FRANCIELE REIS DA SILVA 

REQUERIDO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME Intime-se para 

cumprimento da sentença sob pena de multa. PONTES E LACERDA, 26 de 

outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002050-33.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE JERONIMO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANA DE JESUS HIDALGO OAB - MT0016042A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 28 de novembro de 2018, 

às 13h10min. Intimação da parte promovida da decisão anexa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000603-10.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEDRACA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 3 de dezembro de 2018, às 13h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000385-79.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA CRISTINA SILVA BERNARDINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN FAUST OAB - MT0012641A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 3 de dezembro de 2018, às 13h10min.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002486-89.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLY GARCIA VALDEZ OAB - MT0019702A (ADVOGADO(A))

JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ OAB - MT0003908A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1002486-89.2018.8.11.0013 REQUERENTE: JEOVA GOMES DA 

SILVA REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos etc. Determino a designação de 

audiência de conciliação pelo cartório, conforme pauta do Juízo. Cite-se a 

Promovida do inteiro teor do pedido inicial e intime-se da audiência a ser 

designada, com advertência de que o não comparecimento implicará em 

confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o Promovente, 

cientificando-o que a ausência injustificada na audiência ensejará a 

extinção do processo e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. 

I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância 

de má-fé ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. 

Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 

(cinco) dias após a audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 26 de outubro de 2018. LEONARDO DE 

ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000796-59.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA ROQUE DA SILVA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIANY COSMES DA SILVA OAB - MT25021/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da empresa reclamada para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000607-81.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

OLECIR AQUINO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0018255A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO OAB - MT0008697A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação dos advogados das partes, do inteiro teor da sentença, que 

segue: SENTENÇA Processo: 1000607-81.2017.8.11.0013. REQUERENTE: 

OLECIR AQUINO CORREA REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI NOROESTE MT Vistos em Sentença. Recebo a presente 

manifestação como Embargos de Declaração, em função dos princípios da 

Fungibilidade e Instrumentalidade das formas. Narra a parte autora que “O 

Autor desistiu do presente feito, uma vez que ao ser designada audiência, 

não quis prolongar o constrangimento sofrido, segundo seus sentimentos. 

Assim, não desejou comparecer à audiência e o encerramento do 

presente feito.”. Requer, por fim, “seja mantida a concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita, uma vez que é pessoa humilde e não 

possui condições de arcar com as custas processuais”. DECIDO. Recebo 

os presentes como Embargos de Declaração para analisar os pontos 

suscitados pela parte Reclamante, ora Embargante. Os Embargos de 

Declaração nada mais são do que um recurso destinado a pedir ao Juiz ou 

Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de acórdãos que 

esclareçam obscuridade, dúvida, eliminem contradição ou supram omissão 

existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de 

recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no 

acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz 

ou tribunal. Os Embargos de Declaração, não se prestam eles a 

aumentar/majorar ou modificar a decisão atacada, apenas visa sanar 

determinado ponto. Analisando-se as questões postas em discussão nos 

presentes Embargos, concluo que o mesmo merece provimento, haja vista, 

que razão assiste à Embargante no que pertine decisão condenou o 

demandante em custas e honorários ante sua ausência a audiência de 

instrução, a qual tinha o objetivo de analisar se o autor fora de fato 

humilhado na agencia bancaria ré, e visualizando o cenário, concluo que a 

realização do ato poderia sim lhe trazer mais angustia, sendo-lhe 

reservado o dereito de desistir do feito, não comparecendo. Por tanto, 

visto haver justificativa plausível pela sua ausência, e ainda, por não ter 

condições financeiras de arcar com tal condenação, acolho os pedidos. 

Pelo Exposto, diante da doutrina apresentada, Julgo Procedente os 

presentes Embargos de Declaração, de forma que acolho o pedido 

formulado para DETERMINAR a SUSPENSÃO DA COBRANÇA, ante a 

hipossuficiência do Embargante, e ainda pela desistência em prosseguir o 

feito. No entanto, mantenho a decisão quanto a extinção do feito. P.R.I.C 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA 

MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 26 de outubro de 2018. 
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Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001755-93.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO ANTONIO DALDEGAN - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO OAB - MT0008697A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO DA JUSTICA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora do inteiro teor da sentença, que 

segue: "Em se tratando de pedido de restituição de bens em sede de 

Termo Circunstanciado lavrado pela PRF deve o requerimento ser 

protocolado junto ao Juizado Especial Criminal. ISSO POSTO, arquivem-se 

o presente feito distribuido por equívoco no Juizado Especial Cível".

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000811-28.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL TEIXEIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da advogada da embargada para apresentação de 

contrarrazões, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010210-93.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA DE SOUZA EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON PINHEIRO LEITE OAB - MT0019744A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar advogado da parte promovida para apresentar Contrarrazões ao 

Recurso

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000607-81.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

OLECIR AQUINO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0018255A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO OAB - MT0008697A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000607-81.2017.8.11.0013. REQUERENTE: OLECIR AQUINO CORREA 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE 

MT Vistos em Sentença. Recebo a presente manifestação como Embargos 

de Declaração, em função dos princípios da Fungibilidade e 

Instrumentalidade das formas. Narra a parte autora que “O Autor desistiu 

do presente feito, uma vez que ao ser designada audiência, não quis 

prolongar o constrangimento sofrido, segundo seus sentimentos. Assim, 

não desejou comparecer à audiência e o encerramento do presente feito.”. 

Requer, por fim, “seja mantida a concessão dos benefícios da Justiça 

Gratuita, uma vez que é pessoa humilde e não possui condições de arcar 

com as custas processuais”. DECIDO. Recebo os presentes como 

Embargos de Declaração para analisar os pontos suscitados pela parte 

Reclamante, ora Embargante. Os Embargos de Declaração nada mais são 

do que um recurso destinado a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de 

decisões, de sentenças ou de acórdãos que esclareçam obscuridade, 

dúvida, eliminem contradição ou supram omissão existente no julgado. O 

pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência 

de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão 

de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Os 

Embargos de Declaração, não se prestam eles a aumentar/majorar ou 

modificar a decisão atacada, apenas visa sanar determinado ponto. 

Analisando-se as questões postas em discussão nos presentes 

Embargos, concluo que o mesmo merece provimento, haja vista, que razão 

assiste à Embargante no que pertine decisão condenou o demandante em 

custas e honorários ante sua ausência a audiência de instrução, a qual 

tinha o objetivo de analisar se o autor fora de fato humilhado na agencia 

bancaria ré, e visualizando o cenário, concluo que a realização do ato 

poderia sim lhe trazer mais angustia, sendo-lhe reservado o dereito de 

desistir do feito, não comparecendo. Por tanto, visto haver justificativa 

plausível pela sua ausência, e ainda, por não ter condições financeiras de 

arcar com tal condenação, acolho os pedidos. Pelo Exposto, diante da 

doutrina apresentada, Julgo Procedente os presentes Embargos de 

Declaração, de forma que acolho o pedido formulado para DETERMINAR a 

SUSPENSÃO DA COBRANÇA, ante a hipossuficiência do Embargante, e 

ainda pela desistência em prosseguir o feito. No entanto, mantenho a 

decisão quanto a extinção do feito. P.R.I.C Submeto, nos termos do art. 40 

da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

PONTES E LACERDA, 26 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001211-08.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IZALINO TOMAZ DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001211-08.2018.8.11.0013. EXEQUENTE: IZALINO TOMAZ DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PONTES E 

LACERDA Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no 

art. 38 da Lei 9.099/1995. Depreende-se dos autos a informação de que a 

parte autora faleceu. Assim, JULGO-O EXTINTO O PROCESSO, com fulcro 

no art.485, XI, do CPC, e determino a liberação do numerário à conta 

originária. Arquive-se. P.R.I.C Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. PONTES E 

LACERDA, 25 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001212-90.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS SCATOLIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VALE DE SAO DOMINGOS (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONAIR LIMA BIANQUINI FILHO OAB - MT15265/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036829/10/2018 Página 718 de 998



Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001212-90.2018.8.11.0013. REQUERENTE: LUIZ CARLOS SCATOLIN 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE VALE DE SAO DOMINGOS, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no 

art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, CPC, em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

FUNDAMENTO E DECIDO Ausentes questões preliminares, passo à análise 

do mérito. Os pedidos da parte autora são procedentes. Versam os autos 

sobre AÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA, ajuizada por LUIZ CARLOS SCATOLIN, 

devidamente qualificado e representado pela Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do 

MUNICÍPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS. Aduziu a parte autora em suas 

razões iniciais que “o assistido apresenta quadro (CID 81.2) de Doença de 

Hodgkin, Celularidade Mista, Câncer Linfonodo Cervical, diagnosticada no 

dia 7 de novembro de 2017, em estágio inicial. Para tratamento, conforme 

disposto em atestado médico anexo, precisa utilizar a medicação 

Enoxaparina 80 MG, 2 vezes ao dia, de 12 em 12 horas, durante 3 meses. 

Como não tem condições de comprar esse medicamento, procurou os 

requeridos para receber a medicação, porém, não obteve a resposta 

esperada, conforme documento anexo. Vale ressaltar que este 

medicamento deve ser fornecido em caráter de urgência. Assim sendo, 

fora encaminhado pela Defensoria Pública o Ofício nº 

72/2018-DPE/PeL/RMP, requisitando à Secretaria de Saúde de Vale de São 

Domingos o medicamento necessário para o autor, tendo em vista que 

esta enfermidade pode acarretar danos irreversíveis e até mesmo a 

morte”. Assim, por conta do alto custo do tratamento, alegou não possui 

condições financeiras para custeá-lo, motivo pelo qual ajuizou a presente 

demanda para obrigar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Vale 

de São Domingos para que custeiem o tratamento em questão. Diante das 

alegações iniciais foi deferida a tutela de urgência ora pleiteada, para 

determinar que os réus: (...)Diante disso, entendo que a antecipação de 

tutela pretendida encontra respaldo legal, vez que há prova inequívoca e 

perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Posto isso, defiro a 

antecipação de tutela pretendida para determinar ao Estado que 

providenciem, imediatamente e de maneira continuada, o medicamento 

Enoxaparina 80 MG, bem como outros procedimentos ou tratamentos 

necessários a preservação da saúde da requerente, devendo entrar em 

contato com o profissional responsável em caso de dúvidas quanto às 

especificações técnicas, devendo o Município arcar com traslado e 

alimentação do autor e acompanhante. Outrossim, com fulcro no inciso IV 

do art.139 c/c inciso IV do art.77, ambos do CPC, determino como medida 

coercitiva e necessária para assegurar o cumprimento com exatidão da 

decisão judicial de antecipação da tutela, aplicação de multa por ato 

atentatório à Justiça, no valor de R$500,00 por dia; À análise do pleito 

exordial se impõe que traga à colação alguns dispositivos constitucionais, 

os quais asseguram a todo cidadão, no exercício de sua dignidade, o livre 

acesso à saúde. É o caso dos arts. 1º, III, 5º, § 1º, 6º, “caput”, 194, 

“caput”, 196, “caput”, e 197, “caput”, todos da Constituição da República 

de 1988. Da leitura de tais dispositivos, depreende-se que o direito à vida 

e, por conseguinte, à saúde, deteve do constituinte tratamento prioritário, 

posto integrar o mínimo existencial, as necessidades básicas, sem os 

quais a dignidade humana se queda comprometida. Daí que princípios 

nortes da seguridade social, mais especificamente da saúde, como o da 

universalidade da cobertura e do atendimento, devem ser observados, 

sobretudo, pelo Poder Público, sendo infrutífera a tese do caráter 

programático das normas sociais e ausência de solidariedade entre os 

entes. Aliás, é esse o entendimento do c. Supremo Tribunal Federal, em 

precedente que peço a devida vênia para transcrever “in verbis”: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À 

SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. 

IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 

323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A repercussão geral pressupõe recurso 

admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e 

processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). 2. Consectariamente, 

se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja 

reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas 

no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 3. Deveras, entendimento diverso do 

adotado pelo Tribunal a quo, concluindo que o fornecimento de fraldas 

descartáveis à ora recorrida seria, ou não, imprescindível à sua saúde, 

ensejaria o reexame do contexto fático-probatório engendrado nos autos, 

o que inviabiliza o extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula n. 279 do 

Supremo Tribunal Federal, verbis: “para simples reexame de prova não 

cabe recurso extraordinário”. 4. In casu, o acórdão originariamente 

recorrido assentou: “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO FRALDAS 

DESCARTÁVEIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO E DO ESTADO. 

DESCAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE 

RECURSOS DA AUTORA. COMPROVAÇÃO. 1. Qualquer dos entes 

políticos da federação tem o dever na promoção, prevenção e 

recuperação da saúde. 2. A ausência da inclusão de fraldas geriátricas 

nas listas prévias, quer no âmbito municipal, quer estadual, não pode 

obstaculizar o seu fornecimento por qualquer dos entes federados, desde 

que demonstrada a imprescindibilidade para a manutenção da saúde do 

cidadão, pois é direito de todos e dever do Estado promover os atos 

indispensáveis à concretização do direito à saúde, quando desprovido o 

cidadão de meios próprios. 3. É direito de todos e dever do Estado 

promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais 

como fornecimento de medicamentos, acompanhamento médico e 

cirúrgico, quando não possuir o cidadão meios próprios para adquiri-los. 4. 

Comprovada a carência de recursos da autora para arcar com o 

tratamento, compete ao Estado fornecer os produtos imprescindíveis a 

sua saúde. Apelações desprovidas.” 5. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (STF, RE 668.724 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira 

Turma, julgado em 24/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 

15-05-2012 PUBLIC 16-05-2012) Logo, sendo a saúde um direito 

fundamental do cidadão, é responsabilidade solidária da União, dos 

Estados-membros e dos Municípios o fornecimento de medicamentos e 

tratamento médico-hospitalar, ao portador de moléstia, que não possui 

condições financeiras de suportar o custo da medicação e tratamento, 

sem prejuízo do seu próprio sustento, cabendo à parte autora eleger qual 

ente público figurará no polo passivo da demanda. Afinal, amiúde, a 

obrigação é originariamente solidária. Dentro desse raciocínio, é 

consequência que deriva do próprio pensamento lógico e sistemático a 

conclusão de que o custeio do medicamento deve estar embutido na 

obrigação dos entes públicos. Afirmar o contrário seria o mesmo que, de 

forma indireta, descumprir um comando que a Constituição da República 

diretamente determina. Afinal, a obrigação estatal de zelar pela saúde da 

população, em especial aquela carente de recursos financeiros, deve ser 

efetiva e não mera proclamação otimista, “i. e.”, deve englobar todas as 

medidas que viabilizem esse dever. Nesse sentido é a jurisprudência do e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme precedentes 

abaixo transcritos: MANDADO DE SEGURANÇA - FORNECIMENTO DE 

LEITE ESPECIAL - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

REJEITADA - DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE - 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - 

SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O acesso ao Poder Judiciário independe de 

prévio pedido administrativo, podendo a parte ingressar com a ação em 

juízo, logo quando ocorrida a lesão a seu direito. 2. A saúde e a vida 

humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da República, 

garantidos mediante políticas sociais e econômicas. Restando comprovado 

a necessidade vital da fórmula alimentar, sob risco de evolução da 

doença, seu fornecimento é medida em que se impõe. 3. O Estado, o 

Município e a União são legitimados passivos solidários, cabendo ao 

cidadão a escolha de indicar contra qual dos entes federados prefere 

litigar. (TJMT, MS 29.876/2011, DR. GILBERTO GIRALDELLI, TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do 

Julgamento 01/09/2011, Data da publicação no DJE 12/09/2011) 

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

- TRATAMENTO DE SAÚDE - SENTENÇA QUE ACOLHE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DO MUNICÍPIO - DEVER CONSTITUCIONAL - NECESSIDADE 

VITAL DO SER HUMANO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERADOS - DEFENSORIA PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

PRETENDIDA A SUCUMBÊNCIA DO ESTADO - DESCABIMENTO - 
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INCIDÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1- A saúde e a vida 

humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da República, 

garantidos mediante políticas sociais e econômicas. 2- O poder público tem 

o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total 

assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o 

seu tratamento. 3- O Estado, o Município e a União são legitimados 

passivos solidários, pois, conforme determina o texto constitucional, é 

dever do Poder Público, a garantia à saúde pública, o que não significa, 

aliás, que necessitam ser demandados conjuntamente. 4 - “Os honorários 

advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra 

a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.” (Súmula 421/STJ) 

(TJMT, Ap/RN 18.514/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/06/2012, Data da 

publicação no DJE 12/07/2012) APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE 

INTERESSE RECURSAL – REJEITADA – TRATAMENTO DE SAÚDE - 

SENTENÇA QUE ACOLHE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – DEVER 

CONSTITUCIONAL - NECESSIDADE VITAL DO SER HUMANO - 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - DEFENSORIA 

PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRETENDIDA A 

SUCUMBÊNCIA DO ESTADO - DESCABIMENTO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

421 DO STJ – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO AO ENTE MUNICIPAL - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. 1- Há interesse processual recursal quando a parte tem 

necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida. 2- A saúde e a 

vida humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da 

República, garantidos mediante políticas sociais e econômicas. 3- O poder 

público tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, 

dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para 

custear o seu tratamento. 4- O Estado, o Município e a União são 

legitimados passivos solidários, pois, conforme determina o texto 

constitucional, é dever do Poder Público, a garantia à saúde pública, o que 

não significa, aliás, que necessitam ser demandados conjuntamente. 5- 

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando 

ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.” 

(Súmula 421/STJ). Todavia, seu pagamento é devido quanto a ente público 

diverso. (TJMT, Ap/RN 85.599/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 29/01/2013, 

Data da publicação no DJE 08/02/2013) Assim, diante da obrigação de 

fazer, imposta pela Constituição da República, e que está sendo preciso 

esta demanda para redeterminar o cumprimento daquele comando 

originário, o modo como o demandado cumprirá a norma constitucional é 

matéria afeta ao próprio Poder Executivo, que nada tem que ver com o 

beneficiário. O que não se pode aceitar é que problemas internos deste 

Poder (em sentido genérico, abrangendo todos os entes da Federação) 

dificultem ou mesmo inviabilizem aquela obrigação. Isto porque, como se 

sabe, a fim de que se configure a responsabilidade civil estatal, 

necessária se faz a verificação da sua omissão no fornecimento do 

tratamento/medicamento pleiteado. Insta-se que o Estado de Mato Grosso, 

devidamente citado contestou a ação aduzindo que presta assistência à 

saúde dos jurisdicionados, contudo, tem que fazê-lo de forma ordenada e 

organizada a tanto, e dentro de política-mor traçada pelo Ministério da 

Saúde, em caso contrário, sério risco de lesão à ordem e à economia 

pública poderão ser causados. O Município de Vale de São Domingos 

requereu a extinção do feito ante a ausência da parte autora em audiência 

de conciliação, e conforme decisão (ID 14908587), o pedido foi rejeito 

pelas razões ali expostas, oportunidade em que ainda foi devolvido prazo 

para que o Município apresentasse então sua defesa, em sujeição aos 

princípios corolários do direito, em especial ao Contraditório e Ampla 

defesa. Porém, conforme certidão retro, a requerida deixou o prazo 

transcorrer in albis sem que aduzisse algo em sua defesa, de modo que 

decreto sua revelia por sentença. A saúde não se constitui em mero 

interesse do indivíduo, mas em autêntico direito subjetivo: "Neste plano, 

consideram-se os direitos em análise como autênticos direitos subjetivos 

inerentes ao espaço existencial do cidadão, independentemente da sua 

justicialidade e exeqüibilidade imediatas. Assim, o direito à segurança 

social, o direito à saúde [...] são direitos com a mesma densidade 

subjectiva dos direitos, liberdades e garantias" (Canotilho. J.J. Gomes. 

Direito Constitucional. 5ª edição. Coimbra, Almedina, 1992, p. 680). Sobre o 

tema, vejamos o remansoso entendimento jurisprudencial: DIREITO 

CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO 

CIRÚRGICA. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. 

MÉRITO. DEVER DO ESTADO DE CUSTEAR AS DESPESAS. 1. O 

cumprimento de decisão antecipatória de tutela não acarreta perda de 

objeto, por perda superveniente do interesse de agir. 2. Segundo o art. 

196, da CF/88, "A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação". 3. Constatada a 

necessidade de o paciente ser submetido à intervenção cirúrgica, e a 

impossibilidade de arcar com suas despesas, incumbe ao estado custear 

os gastos da cirurgia. 4. Apelação e remessa oficial improvidas. 

(0010851-85.2007.807.0001 - 01/02/2012 - 4ª Turma Cível - 26/03/2012, 

DJ-e Pág. 172 – TJ/DF)”. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. PACIENTE PORTADORA DE OBESIDADE MÓRBIDA. 

NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. DEVER DO ESTADO. 

SOLIDARIEDADE. OBRIGAÇÃO DE FORNECER TRATAMENTO MÉDICO ÀS 

PESSOAS CARENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70040102097, Primeira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em 

26/11/2010)”. O princípio da reserva de administração, como uma das 

particularizações do princípio da separação de poderes, e o princípio da 

garantia da prévia reserva orçamentária para o deferimento das 

prestações positivas do Estado, hão de ceder ante o princípio da 

dignidade humana, cláusula matriz do Estado de Direito como Estado de 

Justiça, que tem nos bens saúde e vida sua mais evidente afirmação. 

Destarte, diante do acima exposto, na forma do art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, CONFIRMO a tutela já deferida inicialmente nos exatos 

termos proferidos, e JULGO PROCEDENTE os pedidos para determinar que 

o ESTADO DO MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE VALE DE SÃO 

DOMINGOS custeie o tratamento ora pleiteado, referente à doença que 

acomete a parte autora LUIZ CARLOS SCATOLIN, qual seja, Doença de 

Hodgkin, Celularidade Mista, Câncer Linfonodo Cervical, (CID 81.2) 

diagnosticada no dia 7 de novembro de 2017, em estágio inicial, 

enfermidade cujo único tratamento consiste em utilizar a medicação 

Enoxaparina 80 MG, 2 vezes ao dia, de 12 em 12 horas, durante 3 meses, 

bem como outros procedimentos ou tratamentos necessários a 

preservação da saúde da parte requerente, devendo entrar em contato 

com o profissional responsável em caso de dúvidas quanto às 

especificações técnicas, sob pena de sequestro das verbas públicas 

necessárias ao custeio do tratamento (art. 536, § 1º, do NCPC). Mantenho 

a aplicação da multa deferida em liminar, em caso de descumprimento. 

Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitado 

em julgado, Arquive-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, 

o presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do 

juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 

25 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001020-60.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO JERONIMO DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CONQUISTA D'OESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001020-60.2018.8.11.0013. REQUERENTE: SEVERINO JERONIMO DA 

SILVA NETO REQUERIDO: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, MUNICIPIO DE CONQUISTA D'OESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no 

art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, CPC, em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada aos autos, 
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entendo que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

PRELIMINARES – AUSENCIA INTERESSE DE AGIR Inicialmente, atenho-me à 

preliminar levantada no bojo contestatório, arguiu ainda a preliminar de 

falta de interesse de agir, mas tal preliminar se confunde com o mérito e 

como tal será analisada. Rejeitada a preliminar. FUNDAMENTO E DECIDO 

Superadas questões preliminares, passo à análise do mérito. Os pedidos 

da parte autora são procedentes em parte. Versam os autos sobre AÇÃO 

DE IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA, ajuizada por SEVERINO JERONIMO DA SILVA NETO, 

devidamente qualificada e representada pela Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do 

MUNICÍPIO DE CONQUISTA D’OESTE. Aduziu a parte autora em suas 

razões iniciais que “é portador de doença de Retinoplastia Diabética 

(CID-H36.0), conforme laudo médico anexo, emitido pelo Dr. Renan Ferreira 

Brito Cândido CRM-MT 9034, médico oftalmologista. Em virtude de seu 

quadro clinico, necessita dos seguintes procedimentos: terapia 

antiangiogênica intravítra (Eylia – 3 doses em cada olho) associada à 

fotocoagulação a laser (3 sessões em cada olho). (...) o paciente se 

encontra em acompanhamento oftalmológico cirúrgico, tendo grave 

comprometimento visual em ambos os olhos, sendo estes procedimentos 

requisitados acima de suma importância para retardar a perda da visão”. 

Houve a determinação do juízo para que oficiasse o NAT. A conclusão do 

parecer depreende-se que quanto ao fornecimento pelo SUS: “Tanto a 

fotocoagulação quanto o tratamento através da injeção de 

anti-angiogenicos podem estar bem indicadas e os procedimentos 

encontram-se codificados pelo Sistema de Gerenciamento da Tabela de 

Procedimentos, medicamentos e OPM do SUS (Tabela SIGTAP) – ID 

15363588. Diante das alegações iniciais foi deferida a tutela de urgência 

ora pleiteada: Posto isso, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA inaudita 

altera partes para determinar aos réus que providenciem, imediatamente, o 

tratamento de terapia antiangiogênica intravítra (Eylia – 3 doses em cada 

olho) associada à fotocoagulação a laser (3 sessões em cada olho), bem 

como outros procedimentos ou tratamentos necessários a preservação da 

saúde da requerente, devendo entrar em contato com a profissional 

responsável em caso de dúvidas quanto às especificações técnicas. 

Outrossim, fixo multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de 

descumprimento da presente decisão. À análise do pleito exordial se 

impõe que traga à colação alguns dispositivos constitucionais, os quais 

asseguram a todo cidadão, no exercício de sua dignidade, o livre acesso à 

saúde. É o caso dos arts. 1º, III, 5º, § 1º, 6º, “caput”, 194, “caput”, 196, 

“caput”, e 197, “caput”, todos da Constituição da República de 1988. Da 

leitura de tais dispositivos, depreende-se que o direito à vida e, por 

conseguinte, à saúde, deteve do constituinte tratamento prioritário, posto 

integrar o mínimo existencial, as necessidades básicas, sem os quais a 

dignidade humana se queda comprometida. Daí que princípios nortes da 

seguridade social, mais especificamente da saúde, como o da 

universalidade da cobertura e do atendimento, devem ser observados, 

sobretudo, pelo Poder Público, sendo infrutífera a tese do caráter 

programático das normas sociais e ausência de solidariedade entre os 

entes. Aliás, é esse o entendimento do c. Supremo Tribunal Federal, em 

precedente que peço a devida vênia para transcrever “in verbis”: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À 

SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. 

IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 

323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A repercussão geral pressupõe recurso 

admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e 

processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). 2. Consectariamente, 

se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja 

reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas 

no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 3. Deveras, entendimento diverso do 

adotado pelo Tribunal a quo, concluindo que o fornecimento de fraldas 

descartáveis à ora recorrida seria, ou não, imprescindível à sua saúde, 

ensejaria o reexame do contexto fático-probatório engendrado nos autos, 

o que inviabiliza o extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula n. 279 do 

Supremo Tribunal Federal, verbis: “para simples reexame de prova não 

cabe recurso extraordinário”. 4. In casu, o acórdão originariamente 

recorrido assentou: “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO FRALDAS 

DESCARTÁVEIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO E DO ESTADO. 

DESCAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE 

RECURSOS DA AUTORA. COMPROVAÇÃO. 1. Qualquer dos entes 

políticos da federação tem o dever na promoção, prevenção e 

recuperação da saúde. 2. A ausência da inclusão de fraldas geriátricas 

nas listas prévias, quer no âmbito municipal, quer estadual, não pode 

obstaculizar o seu fornecimento por qualquer dos entes federados, desde 

que demonstrada a imprescindibilidade para a manutenção da saúde do 

cidadão, pois é direito de todos e dever do Estado promover os atos 

indispensáveis à concretização do direito à saúde, quando desprovido o 

cidadão de meios próprios. 3. É direito de todos e dever do Estado 

promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais 

como fornecimento de medicamentos, acompanhamento médico e 

cirúrgico, quando não possuir o cidadão meios próprios para adquiri-los. 4. 

Comprovada a carência de recursos da autora para arcar com o 

tratamento, compete ao Estado fornecer os produtos imprescindíveis a 

sua saúde. Apelações desprovidas.” 5. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (STF, RE 668.724 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira 

Turma, julgado em 24/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 

15-05-2012 PUBLIC 16-05-2012) Logo, sendo a saúde um direito 

fundamental do cidadão, é responsabilidade solidária da União, dos 

Estados-membros e dos Municípios o fornecimento de medicamentos e 

tratamento médico-hospitalar, ao portador de moléstia, que não possui 

condições financeiras de suportar o custo da medicação e tratamento, 

sem prejuízo do seu próprio sustento, cabendo à parte autora eleger qual 

ente público figurará no polo passivo da demanda. Afinal, amiúde, a 

obrigação é originariamente solidária. Dentro desse raciocínio, é 

consequência que deriva do próprio pensamento lógico e sistemático a 

conclusão de que o custeio do medicamento deve estar embutido na 

obrigação dos entes públicos. Afirmar o contrário seria o mesmo que, de 

forma indireta, descumprir um comando que a Constituição da República 

diretamente determina. Afinal, a obrigação estatal de zelar pela saúde da 

população, em especial aquela carente de recursos financeiros, deve ser 

efetiva e não mera proclamação otimista, “i. e.”, deve englobar todas as 

medidas que viabilizem esse dever. Nesse sentido é a jurisprudência do e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme precedentes 

abaixo transcritos: MANDADO DE SEGURANÇA - FORNECIMENTO DE 

LEITE ESPECIAL - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

REJEITADA - DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE - 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - 

SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O acesso ao Poder Judiciário independe de 

prévio pedido administrativo, podendo a parte ingressar com a ação em 

juízo, logo quando ocorrida a lesão a seu direito. 2. A saúde e a vida 

humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da República, 

garantidos mediante políticas sociais e econômicas. Restando comprovado 

a necessidade vital da fórmula alimentar, sob risco de evolução da 

doença, seu fornecimento é medida em que se impõe. 3. O Estado, o 

Município e a União são legitimados passivos solidários, cabendo ao 

cidadão a escolha de indicar contra qual dos entes federados prefere 

litigar. (TJMT, MS 29.876/2011, DR. GILBERTO GIRALDELLI, TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do 

Julgamento 01/09/2011, Data da publicação no DJE 12/09/2011) 

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

- TRATAMENTO DE SAÚDE - SENTENÇA QUE ACOLHE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DO MUNICÍPIO - DEVER CONSTITUCIONAL - NECESSIDADE 

VITAL DO SER HUMANO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERADOS - DEFENSORIA PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

PRETENDIDA A SUCUMBÊNCIA DO ESTADO - DESCABIMENTO - 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1- A saúde e a vida 

humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da República, 

garantidos mediante políticas sociais e econômicas. 2- O poder público tem 

o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total 

assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o 

seu tratamento. 3- O Estado, o Município e a União são legitimados 

passivos solidários, pois, conforme determina o texto constitucional, é 

dever do Poder Público, a garantia à saúde pública, o que não significa, 

aliás, que necessitam ser demandados conjuntamente. 4 - “Os honorários 

advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra 

a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.” (Súmula 421/STJ) 

(TJMT, Ap/RN 18.514/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/06/2012, Data da 

publicação no DJE 12/07/2012) APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - 
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AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE 

INTERESSE RECURSAL – REJEITADA – TRATAMENTO DE SAÚDE - 

SENTENÇA QUE ACOLHE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – DEVER 

CONSTITUCIONAL - NECESSIDADE VITAL DO SER HUMANO - 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - DEFENSORIA 

PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRETENDIDA A 

SUCUMBÊNCIA DO ESTADO - DESCABIMENTO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

421 DO STJ – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO AO ENTE MUNICIPAL - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. 1- Há interesse processual recursal quando a parte tem 

necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida. 2- A saúde e a 

vida humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da 

República, garantidos mediante políticas sociais e econômicas. 3- O poder 

público tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, 

dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para 

custear o seu tratamento. 4- O Estado, o Município e a União são 

legitimados passivos solidários, pois, conforme determina o texto 

constitucional, é dever do Poder Público, a garantia à saúde pública, o que 

não significa, aliás, que necessitam ser demandados conjuntamente. 5- 

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando 

ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.” 

(Súmula 421/STJ). Todavia, seu pagamento é devido quanto a ente público 

diverso. (TJMT, Ap/RN 85.599/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 29/01/2013, 

Data da publicação no DJE 08/02/2013) Assim, diante da obrigação de 

fazer, imposta pela Constituição da República, e que está sendo preciso 

esta demanda para redeterminar o cumprimento daquele comando 

originário, o modo como o demandado cumprirá a norma constitucional é 

matéria afeta ao próprio Poder Executivo, que nada tem que ver com o 

beneficiário. O que não se pode aceitar é que problemas internos deste 

Poder (em sentido genérico, abrangendo todos os entes da Federação) 

dificultem ou mesmo inviabilizem aquela obrigação. Isto porque, como se 

sabe, a fim de que se configure a responsabilidade civil estatal, 

necessária se faz a verificação da sua omissão no fornecimento do 

tratamento/medicamento pleiteado. Insta-se que o Estado de Mato Grosso 

e Município de Conquista D’Oeste, devidamente citado contestou a ação 

aduzindo que presta assistência à saúde dos jurisdicionados, contudo, 

tem que fazê-lo de forma ordenada e organizada a tanto, e dentro de 

política-mor traçada pelo Ministério da Saúde, em caso contrário, sério 

risco de lesão à ordem e à economia pública poderão ser causados. O 

Municipio de Conquista, destacou ainda em seus pedidos que “Em caso de 

procedência do pedido, requer-se a condenação do ESTADO DE MATO 

GROSSO a arcar com os custos do tratamento do Requerente. 

Subsidiariamente, em caso de condenação do Município de Conquista 

D’Oeste, que se determine ao ESTADO DE MATO GROSSO, o 

ressarcimento integral dos gastos do Município com o tratamento do 

Requerente, nos próprios autos”. A saúde não se constitui em mero 

interesse do indivíduo, mas em autêntico direito subjetivo: "Neste plano, 

consideram-se os direitos em análise como autênticos direitos subjetivos 

inerentes ao espaço existencial do cidadão, independentemente da sua 

justicialidade e exeqüibilidade imediatas. Assim, o direito à segurança 

social, o direito à saúde [...] são direitos com a mesma densidade 

subjectiva dos direitos, liberdades e garantias" (Canotilho. J.J. Gomes. 

Direito Constitucional. 5ª edição. Coimbra, Almedina, 1992, p. 680). Sobre o 

tema, vejamos o remansoso entendimento jurisprudencial: DIREITO 

CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO 

CIRÚRGICA. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. 

MÉRITO. DEVER DO ESTADO DE CUSTEAR AS DESPESAS. 1. O 

cumprimento de decisão antecipatória de tutela não acarreta perda de 

objeto, por perda superveniente do interesse de agir. 2. Segundo o art. 

196, da CF/88, "A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação". 3. Constatada a 

necessidade de o paciente ser submetido à intervenção cirúrgica, e a 

impossibilidade de arcar com suas despesas, incumbe ao estado custear 

os gastos da cirurgia. 4. Apelação e remessa oficial improvidas. 

(0010851-85.2007.807.0001 - 01/02/2012 - 4ª Turma Cível - 26/03/2012, 

DJ-e Pág. 172 – TJ/DF)”. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. PACIENTE PORTADORA DE OBESIDADE MÓRBIDA. 

NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. DEVER DO ESTADO. 

SOLIDARIEDADE. OBRIGAÇÃO DE FORNECER TRATAMENTO MÉDICO ÀS 

PESSOAS CARENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70040102097, Primeira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em 

26/11/2010)”. O princípio da reserva de administração, como uma das 

particularizações do princípio da separação de poderes, e o princípio da 

garantia da prévia reserva orçamentária para o deferimento das 

prestações positivas do Estado, hão de ceder ante o princípio da 

dignidade humana, cláusula matriz do Estado de Direito como Estado de 

Justiça, que tem nos bens saúde e vida sua mais evidente afirmação. 

Destarte, diante do acima exposto, na forma do art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, CONFIRMO a tutela já deferida inicialmente nos exatos 

termos proferidos, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

para determinar que o ESTADO DO MATO GROSSO custeie o tratamento 

médico/cirúrgico, bem como o fornecimento de medicamentos necessários 

ao tratamento referente à doença que acomete a parte autora SEVERINO 

JERONIMO DA SILVA NETO, qual seja, Retinoplastia Diabética (CID-H36.0), 

para que realize terapia antiangiogênica intravítra (Eylia – 3 doses em cada 

olho) associada à fotocoagulação a laser (3 sessões em cada olho), bem 

como outros procedimentos ou tratamentos necessários a preservação da 

saúde da requerente, devendo entrar em contato com a profissional 

responsável em caso de dúvidas quanto às especificações técnicas no 

prazo de 30 (trinta) dias, assim como que o MUNICÍPIO DE CONQUISTA 

D’OESTE forneça os meios necessários de deslocamento e estadia da 

autora e de um acompanhante indicado por ele quando da realização do 

tratamento médico ora deferido, sob pena de sequestro das verbas 

públicas necessárias ao custeio do tratamento (art. 536, § 1º, do NCPC). 

Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitado 

em julgado, Arquive-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, 

o presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do 

juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 

25 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001028-37.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE VALE DE SAO DOMINGOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONAIR LIMA BIANQUINI FILHO OAB - MT15265/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001028-37.2018.8.11.0013. REQUERENTE: MARIA DA SILVA FERREIRA 

INTERESSADO: MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE VALE DE SAO DOMINGOS, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da 

Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, CPC, em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência, razão 

pela qual, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o 

feito se encontra devidamente instruído para julgamento. FUNDAMENTO E 

DECIDO Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito. Os 

pedidos da parte autora são procedentes. Versam os autos sobre AÇÃO 

DE IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA, ajuizada por MARIA DA SILVA FERREIRA, devidamente 

qualificado e representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE 

VALE DE SÃO DOMINGOS. Aduziu a parte autora em suas razões iniciais 

que “sofre de fibromialgia (CID10 M79.7) e, de acordo com o receituário 

médico emitido pelo Dr. Eduardo B. Lindote Filho, CRM- MT 2954, médico 

reumatologista, necessita dos seguintes medicamentos: Amitriptilina 25mg 

(60 cápsulas), Hidroxicloroquina 100mg, Nimesulide 50 mg, Famotidina 

40mg, Addera D3 50.000UI, Rosuvastina 10mg e Sertralina 50mg”. Assim, 
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por conta do alto custo do tratamento, alegou não possui condições 

financeiras para custeá-lo, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda 

para obrigar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Vale de São 

Domingos para que custeiem o tratamento em questão. Diante das 

alegações iniciais foi deferida a tutela de urgência ora pleiteada, para 

determinar que os réus (ID 13741229): (...)Posto isso, defiro a antecipação 

de tutela pretendida para determinar aos réus que providenciem, 

imediatamente e de maneira continuada, os medicamentos Amitriptilina 

25mg (60 cápsulas), Hidroxicloroquina 100mg, Nimesulide 50 mg, 

Famotidina 40mg, Addera D3 50.000UI, Rosuvastina 10mg e Sertralina 

50mg, bem como outros procedimentos ou tratamentos necessários a 

preservação da saúde da requerente, devendo entrar em contato com o 

profissional responsável em caso de dúvidas quanto às especificações 

técnicas. Outrossim, com fulcro no inciso IV do art.139 c/c inciso IV do 

art.77, ambos do CPC, determino como medida coercitiva e necessária 

para assegurar o cumprimento com exatidão da decisão judicial de 

antecipação da tutela, aplicação de multa por ato atentatório à Justiça, no 

valor de R$500,00 por dia, até o montante de R$15.000,00 (cinco mil 

reais). À análise do pleito exordial se impõe que traga à colação alguns 

dispositivos constitucionais, os quais asseguram a todo cidadão, no 

exercício de sua dignidade, o livre acesso à saúde. É o caso dos arts. 1º, 

III, 5º, § 1º, 6º, “caput”, 194, “caput”, 196, “caput”, e 197, “caput”, todos da 

Constituição da República de 1988. Da leitura de tais dispositivos, 

depreende-se que o direito à vida e, por conseguinte, à saúde, deteve do 

constituinte tratamento prioritário, posto integrar o mínimo existencial, as 

necessidades básicas, sem os quais a dignidade humana se queda 

comprometida. Daí que princípios nortes da seguridade social, mais 

especificamente da saúde, como o da universalidade da cobertura e do 

atendimento, devem ser observados, sobretudo, pelo Poder Público, sendo 

infrutífera a tese do caráter programático das normas sociais e ausência 

de solidariedade entre os entes. Aliás, é esse o entendimento do c. 

Supremo Tribunal Federal, em precedente que peço a devida vênia para 

transcrever “in verbis”: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS 

DESCARTÁVEIS. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO 

CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A repercussão geral 

pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos 

constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). 2. 

Consectariamente, se inexiste questão constitucional, não há como se 

pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões 

constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 3. Deveras, 

entendimento diverso do adotado pelo Tribunal a quo, concluindo que o 

fornecimento de fraldas descartáveis à ora recorrida seria, ou não, 

imprescindível à sua saúde, ensejaria o reexame do contexto 

fático-probatório engendrado nos autos, o que inviabiliza o extraordinário, 

a teor do Enunciado da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, 

verbis: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 

4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “APELAÇÕES 

CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. 

FORNECIMENTO FRALDAS DESCARTÁVEIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO 

MUNICÍPIO E DO ESTADO. DESCAMENTO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE RECURSOS DA AUTORA. COMPROVAÇÃO. 1. 

Qualquer dos entes políticos da federação tem o dever na promoção, 

prevenção e recuperação da saúde. 2. A ausência da inclusão de fraldas 

geriátricas nas listas prévias, quer no âmbito municipal, quer estadual, não 

pode obstaculizar o seu fornecimento por qualquer dos entes federados, 

desde que demonstrada a imprescindibilidade para a manutenção da 

saúde do cidadão, pois é direito de todos e dever do Estado promover os 

atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, quando 

desprovido o cidadão de meios próprios. 3. É direito de todos e dever do 

Estado promover os atos indispensáveis à concretização do direito à 

saúde, tais como fornecimento de medicamentos, acompanhamento 

médico e cirúrgico, quando não possuir o cidadão meios próprios para 

adquiri-los. 4. Comprovada a carência de recursos da autora para arcar 

com o tratamento, compete ao Estado fornecer os produtos 

imprescindíveis a sua saúde. Apelações desprovidas.” 5. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (STF, RE 668.724 AgR, Relator(a): 

Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24/04/2012, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 15-05-2012 PUBLIC 16-05-2012) Logo, 

sendo a saúde um direito fundamental do cidadão, é responsabilidade 

solidária da União, dos Estados-membros e dos Municípios o fornecimento 

de medicamentos e tratamento médico-hospitalar, ao portador de moléstia, 

que não possui condições financeiras de suportar o custo da medicação e 

tratamento, sem prejuízo do seu próprio sustento, cabendo à parte autora 

eleger qual ente público figurará no polo passivo da demanda. Afinal, 

amiúde, a obrigação é originariamente solidária. Dentro desse raciocínio, é 

consequência que deriva do próprio pensamento lógico e sistemático a 

conclusão de que o custeio do medicamento deve estar embutido na 

obrigação dos entes públicos. Afirmar o contrário seria o mesmo que, de 

forma indireta, descumprir um comando que a Constituição da República 

diretamente determina. Afinal, a obrigação estatal de zelar pela saúde da 

população, em especial aquela carente de recursos financeiros, deve ser 

efetiva e não mera proclamação otimista, “i. e.”, deve englobar todas as 

medidas que viabilizem esse dever. Nesse sentido é a jurisprudência do e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme precedentes 

abaixo transcritos: MANDADO DE SEGURANÇA - FORNECIMENTO DE 

LEITE ESPECIAL - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

REJEITADA - DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE - 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - 

SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O acesso ao Poder Judiciário independe de 

prévio pedido administrativo, podendo a parte ingressar com a ação em 

juízo, logo quando ocorrida a lesão a seu direito. 2. A saúde e a vida 

humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da República, 

garantidos mediante políticas sociais e econômicas. Restando comprovado 

a necessidade vital da fórmula alimentar, sob risco de evolução da 

doença, seu fornecimento é medida em que se impõe. 3. O Estado, o 

Município e a União são legitimados passivos solidários, cabendo ao 

cidadão a escolha de indicar contra qual dos entes federados prefere 

litigar. (TJMT, MS 29.876/2011, DR. GILBERTO GIRALDELLI, TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do 

Julgamento 01/09/2011, Data da publicação no DJE 12/09/2011) 

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

- TRATAMENTO DE SAÚDE - SENTENÇA QUE ACOLHE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DO MUNICÍPIO - DEVER CONSTITUCIONAL - NECESSIDADE 

VITAL DO SER HUMANO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERADOS - DEFENSORIA PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

PRETENDIDA A SUCUMBÊNCIA DO ESTADO - DESCABIMENTO - 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1- A saúde e a vida 

humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da República, 

garantidos mediante políticas sociais e econômicas. 2- O poder público tem 

o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total 

assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o 

seu tratamento. 3- O Estado, o Município e a União são legitimados 

passivos solidários, pois, conforme determina o texto constitucional, é 

dever do Poder Público, a garantia à saúde pública, o que não significa, 

aliás, que necessitam ser demandados conjuntamente. 4 - “Os honorários 

advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra 

a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.” (Súmula 421/STJ) 

(TJMT, Ap/RN 18.514/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/06/2012, Data da 

publicação no DJE 12/07/2012) APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE 

INTERESSE RECURSAL – REJEITADA – TRATAMENTO DE SAÚDE - 

SENTENÇA QUE ACOLHE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – DEVER 

CONSTITUCIONAL - NECESSIDADE VITAL DO SER HUMANO - 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - DEFENSORIA 

PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRETENDIDA A 

SUCUMBÊNCIA DO ESTADO - DESCABIMENTO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

421 DO STJ – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO AO ENTE MUNICIPAL - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. 1- Há interesse processual recursal quando a parte tem 

necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida. 2- A saúde e a 

vida humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da 

República, garantidos mediante políticas sociais e econômicas. 3- O poder 

público tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, 

dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para 

custear o seu tratamento. 4- O Estado, o Município e a União são 

legitimados passivos solidários, pois, conforme determina o texto 

constitucional, é dever do Poder Público, a garantia à saúde pública, o que 

não significa, aliás, que necessitam ser demandados conjuntamente. 5- 
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“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando 

ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.” 

(Súmula 421/STJ). Todavia, seu pagamento é devido quanto a ente público 

diverso. (TJMT, Ap/RN 85.599/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 29/01/2013, 

Data da publicação no DJE 08/02/2013) Assim, diante da obrigação de 

fazer, imposta pela Constituição da República, e que está sendo preciso 

esta demanda para redeterminar o cumprimento daquele comando 

originário, o modo como o demandado cumprirá a norma constitucional é 

matéria afeta ao próprio Poder Executivo, que nada tem que ver com o 

beneficiário. O que não se pode aceitar é que problemas internos deste 

Poder (em sentido genérico, abrangendo todos os entes da Federação) 

dificultem ou mesmo inviabilizem aquela obrigação. Isto porque, como se 

sabe, a fim de que se configure a responsabilidade civil estatal, 

necessária se faz a verificação da sua omissão no fornecimento do 

tratamento/medicamento pleiteado. Insta-se que o Estado de Mato Grosso, 

devidamente citado contestou a ação aduzindo que presta assistência à 

saúde dos jurisdicionados, contudo, tem que fazê-lo de forma ordenada e 

organizada a tanto, e dentro de política-mor traçada pelo Ministério da 

Saúde, em caso contrário, sério risco de lesão à ordem e à economia 

pública poderão ser causados. O Município de Vale de São Domingos 

embora devidamente citado, e até mesmo compareceu a audiência de 

conciliação, não apresentou contestação, de modo que decreto por 

sentença a sua revelia. Por determinação do juízo houve oficio ao NAT, 

que juntou parecer (ID 15532514): 1. Quanto à doença alegada: Segundo 

o relato a paciente apresenta Fibromialgia. 2. Quanto ao tratamento da 

patologia no SUS: O SUS não disponibiliza o tratamento medicamentoso da 

referida patologia. Quanto aos pleitos: a) Amitriptilina: É disponibilizado pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS) por meio do Componente BASICO da 

Assistência Farmacêutica (CBAF), e sua dispensação é de 

responsabilidade do gestor Municipal; b) Hidroxicloroquina: É 

disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde por meio do Componente 

Especializado (CEAF) e sua dispensação é de responsabilidade do gestor 

Estadual; conforme RENAME 2014, revisado em julho 2015. c) Nimesulide: 

não é assegurado pelo SUS. d) Famotidina: Não está disponível no SUS. O 

SUS disponibiliza a RANITIDINA, por meio do Componente basico da 

Assistência Farmacêutica (CBAF), sendo responsabilidade do municipal a 

gestão (aquisição e distribuição); e) Addera D3 (colecalciferol): Nesta 

apresentação não contemplado pelo SUS-O medicamento colecalciferol 

está incluído na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) 

em associação com o carbonato de cálcio, sob responsabilidade da 

gestão Municipal. Na forma que é solicitada no receituário dos Autos, não 

é encontrado no SUS. f) Rosuvastatina: Não Assegurado pelo SUS. O 

SUS disponibiliza em substituição as medicações abaixo: (...) g) Sertralina: 

Assegurado através da Portaria nº 139/2015GBSES, para transtornos 

depressivos, conforme abaixo (...) É o parecer do NAT. Instado a se 

manifestar, o Ministerio Publico pugnou pela procedência da presente 

pretensão (ID 15740465). A saúde não se constitui em mero interesse do 

indivíduo, mas em autêntico direito subjetivo: "Neste plano, consideram-se 

os direitos em análise como autênticos direitos subjetivos inerentes ao 

espaço existencial do cidadão, independentemente da sua justicialidade e 

exeqüibilidade imediatas. Assim, o direito à segurança social, o direito à 

saúde [...] são direitos com a mesma densidade subjectiva dos direitos, 

liberdades e garantias" (Canotilho. J.J. Gomes. Direito Constitucional. 5ª 

edição. Coimbra, Almedina, 1992, p. 680). Sobre o tema, vejamos o 

remansoso entendimento jurisprudencial: DIREITO CONSTITUCIONAL. 

DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. 

PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. MÉRITO. DEVER 

DO ESTADO DE CUSTEAR AS DESPESAS. 1. O cumprimento de decisão 

antecipatória de tutela não acarreta perda de objeto, por perda 

superveniente do interesse de agir. 2. Segundo o art. 196, da CF/88, "A 

saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação". 3. Constatada a 

necessidade de o paciente ser submetido à intervenção cirúrgica, e a 

impossibilidade de arcar com suas despesas, incumbe ao estado custear 

os gastos da cirurgia. 4. Apelação e remessa oficial improvidas. 

(0010851-85.2007.807.0001 - 01/02/2012 - 4ª Turma Cível - 26/03/2012, 

DJ-e Pág. 172 – TJ/DF)”. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. PACIENTE PORTADORA DE OBESIDADE MÓRBIDA. 

NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. DEVER DO ESTADO. 

SOLIDARIEDADE. OBRIGAÇÃO DE FORNECER TRATAMENTO MÉDICO ÀS 

PESSOAS CARENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70040102097, Primeira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em 

26/11/2010)”. O princípio da reserva de administração, como uma das 

particularizações do princípio da separação de poderes, e o princípio da 

garantia da prévia reserva orçamentária para o deferimento das 

prestações positivas do Estado, hão de ceder ante o princípio da 

dignidade humana, cláusula matriz do Estado de Direito como Estado de 

Justiça, que tem nos bens saúde e vida sua mais evidente afirmação. 

Destarte, diante do acima exposto, na forma do art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, CONFIRMO a tutela já deferida inicialmente nos exatos 

termos proferidos, e JULGO PROCEDENTE os pedidos para determinar que 

o ESTADO DO MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE VALE DE SÃO 

DOMINGOS custeie o tratamento ora pleiteado, referente à doença que 

acomete a parte autora MARIA DA SILVA FERREIRA, qual seja, fibromialgia 

(CID10 M79.7), enfermidade cujo único tratamento consiste em utilizar os 

medicamentos Amitriptilina 25mg (60 cápsulas), Hidroxicloroquina 100mg, 

Nimesulide 50 mg, Famotidina 40mg, Addera D3 50.000UI, Rosuvastina 

10mg e Sertralina 50mg, bem como outros procedimentos ou tratamentos 

necessários a preservação da saúde da requerente, devendo entrar em 

contato com o profissional responsável em caso de dúvidas quanto às 

especificações técnicas, sob pena de sequestro das verbas públicas 

necessárias ao custeio do tratamento (art. 536, § 1º, do NCPC). Mantenho 

a aplicação da multa deferida em liminar, em caso de descumprimento. 

Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitado 

em julgado, Arquive-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, 

o presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do 

juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 

25 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000993-77.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO MARECO DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000993-77.2018.8.11.0013. REQUERENTE: LOURENCO MARECO DA 

CRUZ REQUERIDO: MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no 

art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, CPC, em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

PRELIMINARES – AUSENCIA INTERESSE DE AGIR Inicialmente, atenho-me à 

preliminar levantada no bojo contestatório, arguiu ainda a preliminar de 

falta de interesse de agir, mas tal preliminar se confunde com o mérito e 

como tal será analisada. Rejeitada a preliminar. FUNDAMENTO E DECIDO 

Superadas questões preliminares, passo à análise do mérito. Os pedidos 

da parte autora são procedentes em parte. Versam os autos sobre AÇÃO 

DE IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA, ajuizada por LOURENCO MARECO DA CRUZ, devidamente 

qualificada e representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE 

PONTES E LACERDA. Aduziu a parte autora em suas razões iniciais que 

“o autor sofreu de conjuntivite em ambos os olhos e, ao fazer o uso de um 

colírio inadequado, perdeu a visão do olho esquerdo e enxerga 

parcialmente do olho direito, conforme laudo anexo. O laudo, assinado pelo 

médico André Mózena, CRM 6700 - MT, atesta que o autor esta legalmente 
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cego do olho direito por ter apresentado hemorragia vítrea deste olho e 

apresenta o quadro da CID H45.0 (Hemorragia Vítrea em doenças 

classificadas em outra parte) e há necessidade de cirurgia de Vitrectomia 

Via Pars do olho esquerdo”. Diante das alegações iniciais foi deferida a 

tutela de urgência ora pleiteada (ID 13990069): Posto isso, defiro a 

antecipação de tutela pretendida para determinar ao Estado de Mato 

Grosso que realize procedimento cirúrgico de cirúrgico de Vitrectomia Via 

Pars do olho esquerdo, com urgência, bem como outros procedimentos ou 

tratamentos necessários a preservação da saúde da requerente, devendo 

entrar em contato com a profissional responsável em caso de dúvidas 

quanto às especificações técnicas, no prazo de 10 (dez) dias. Determinar 

ao Município de Pontes e Lacerda deve fornecer transporte, alimentação e 

local de repouso, se necessário for, de maneira ininterrupta durante todo o 

tratamento, tudo no prazo de 10 (dez) dias. Outrossim, com fulcro no 

inciso IV do art.139 c/c inciso IV do art.77, ambos do CPC, determino como 

medida coercitiva e necessária para assegurar o cumprimento com 

exatidão da decisão judicial de antecipação da tutela, aplicação de multa 

por ato atentatório à Justiça, no valor de R$100,00 por dia, até o montante 

de R$5.000,00 (cinco mil reais). À análise do pleito exordial se impõe que 

traga à colação alguns dispositivos constitucionais, os quais asseguram a 

todo cidadão, no exercício de sua dignidade, o livre acesso à saúde. É o 

caso dos arts. 1º, III, 5º, § 1º, 6º, “caput”, 194, “caput”, 196, “caput”, e 

197, “caput”, todos da Constituição da República de 1988. Da leitura de 

tais dispositivos, depreende-se que o direito à vida e, por conseguinte, à 

saúde, deteve do constituinte tratamento prioritário, posto integrar o mínimo 

existencial, as necessidades básicas, sem os quais a dignidade humana 

se queda comprometida. Daí que princípios nortes da seguridade social, 

mais especificamente da saúde, como o da universalidade da cobertura e 

do atendimento, devem ser observados, sobretudo, pelo Poder Público, 

sendo infrutífera a tese do caráter programático das normas sociais e 

ausência de solidariedade entre os entes. Aliás, é esse o entendimento do 

c. Supremo Tribunal Federal, em precedente que peço a devida vênia para 

transcrever “in verbis”: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS 

DESCARTÁVEIS. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO 

CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A repercussão geral 

pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos 

constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). 2. 

Consectariamente, se inexiste questão constitucional, não há como se 

pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões 

constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 3. Deveras, 

entendimento diverso do adotado pelo Tribunal a quo, concluindo que o 

fornecimento de fraldas descartáveis à ora recorrida seria, ou não, 

imprescindível à sua saúde, ensejaria o reexame do contexto 

fático-probatório engendrado nos autos, o que inviabiliza o extraordinário, 

a teor do Enunciado da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, 

verbis: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 

4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “APELAÇÕES 

CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. 

FORNECIMENTO FRALDAS DESCARTÁVEIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO 

MUNICÍPIO E DO ESTADO. DESCAMENTO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE RECURSOS DA AUTORA. COMPROVAÇÃO. 1. 

Qualquer dos entes políticos da federação tem o dever na promoção, 

prevenção e recuperação da saúde. 2. A ausência da inclusão de fraldas 

geriátricas nas listas prévias, quer no âmbito municipal, quer estadual, não 

pode obstaculizar o seu fornecimento por qualquer dos entes federados, 

desde que demonstrada a imprescindibilidade para a manutenção da 

saúde do cidadão, pois é direito de todos e dever do Estado promover os 

atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, quando 

desprovido o cidadão de meios próprios. 3. É direito de todos e dever do 

Estado promover os atos indispensáveis à concretização do direito à 

saúde, tais como fornecimento de medicamentos, acompanhamento 

médico e cirúrgico, quando não possuir o cidadão meios próprios para 

adquiri-los. 4. Comprovada a carência de recursos da autora para arcar 

com o tratamento, compete ao Estado fornecer os produtos 

imprescindíveis a sua saúde. Apelações desprovidas.” 5. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (STF, RE 668.724 AgR, Relator(a): 

Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24/04/2012, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 15-05-2012 PUBLIC 16-05-2012) Logo, 

sendo a saúde um direito fundamental do cidadão, é responsabilidade 

solidária da União, dos Estados-membros e dos Municípios o fornecimento 

de medicamentos e tratamento médico-hospitalar, ao portador de moléstia, 

que não possui condições financeiras de suportar o custo da medicação e 

tratamento, sem prejuízo do seu próprio sustento, cabendo à parte autora 

eleger qual ente público figurará no polo passivo da demanda. Afinal, 

amiúde, a obrigação é originariamente solidária. Dentro desse raciocínio, é 

consequência que deriva do próprio pensamento lógico e sistemático a 

conclusão de que o custeio do medicamento deve estar embutido na 

obrigação dos entes públicos. Afirmar o contrário seria o mesmo que, de 

forma indireta, descumprir um comando que a Constituição da República 

diretamente determina. Afinal, a obrigação estatal de zelar pela saúde da 

população, em especial aquela carente de recursos financeiros, deve ser 

efetiva e não mera proclamação otimista, “i. e.”, deve englobar todas as 

medidas que viabilizem esse dever. Nesse sentido é a jurisprudência do e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme precedentes 

abaixo transcritos: MANDADO DE SEGURANÇA - FORNECIMENTO DE 

LEITE ESPECIAL - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

REJEITADA - DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE - 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - 

SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O acesso ao Poder Judiciário independe de 

prévio pedido administrativo, podendo a parte ingressar com a ação em 

juízo, logo quando ocorrida a lesão a seu direito. 2. A saúde e a vida 

humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da República, 

garantidos mediante políticas sociais e econômicas. Restando comprovado 

a necessidade vital da fórmula alimentar, sob risco de evolução da 

doença, seu fornecimento é medida em que se impõe. 3. O Estado, o 

Município e a União são legitimados passivos solidários, cabendo ao 

cidadão a escolha de indicar contra qual dos entes federados prefere 

litigar. (TJMT, MS 29.876/2011, DR. GILBERTO GIRALDELLI, TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do 

Julgamento 01/09/2011, Data da publicação no DJE 12/09/2011) 

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

- TRATAMENTO DE SAÚDE - SENTENÇA QUE ACOLHE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DO MUNICÍPIO - DEVER CONSTITUCIONAL - NECESSIDADE 

VITAL DO SER HUMANO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERADOS - DEFENSORIA PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

PRETENDIDA A SUCUMBÊNCIA DO ESTADO - DESCABIMENTO - 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1- A saúde e a vida 

humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da República, 

garantidos mediante políticas sociais e econômicas. 2- O poder público tem 

o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total 

assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o 

seu tratamento. 3- O Estado, o Município e a União são legitimados 

passivos solidários, pois, conforme determina o texto constitucional, é 

dever do Poder Público, a garantia à saúde pública, o que não significa, 

aliás, que necessitam ser demandados conjuntamente. 4 - “Os honorários 

advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra 

a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.” (Súmula 421/STJ) 

(TJMT, Ap/RN 18.514/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/06/2012, Data da 

publicação no DJE 12/07/2012) APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE 

INTERESSE RECURSAL – REJEITADA – TRATAMENTO DE SAÚDE - 

SENTENÇA QUE ACOLHE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – DEVER 

CONSTITUCIONAL - NECESSIDADE VITAL DO SER HUMANO - 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - DEFENSORIA 

PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRETENDIDA A 

SUCUMBÊNCIA DO ESTADO - DESCABIMENTO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

421 DO STJ – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO AO ENTE MUNICIPAL - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. 1- Há interesse processual recursal quando a parte tem 

necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida. 2- A saúde e a 

vida humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da 

República, garantidos mediante políticas sociais e econômicas. 3- O poder 

público tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, 

dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para 

custear o seu tratamento. 4- O Estado, o Município e a União são 

legitimados passivos solidários, pois, conforme determina o texto 

constitucional, é dever do Poder Público, a garantia à saúde pública, o que 

não significa, aliás, que necessitam ser demandados conjuntamente. 5- 
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“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando 

ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.” 

(Súmula 421/STJ). Todavia, seu pagamento é devido quanto a ente público 

diverso. (TJMT, Ap/RN 85.599/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 29/01/2013, 

Data da publicação no DJE 08/02/2013) Assim, diante da obrigação de 

fazer, imposta pela Constituição da República, e que está sendo preciso 

esta demanda para redeterminar o cumprimento daquele comando 

originário, o modo como o demandado cumprirá a norma constitucional é 

matéria afeta ao próprio Poder Executivo, que nada tem que ver com o 

beneficiário. O que não se pode aceitar é que problemas internos deste 

Poder (em sentido genérico, abrangendo todos os entes da Federação) 

dificultem ou mesmo inviabilizem aquela obrigação. Isto porque, como se 

sabe, a fim de que se configure a responsabilidade civil estatal, 

necessária se faz a verificação da sua omissão no fornecimento do 

tratamento/medicamento pleiteado. Insta-se que o Estado de Mato Grosso, 

devidamente citado contestou a ação aduzindo que presta assistência à 

saúde dos jurisdicionados, contudo, tem que fazê-lo de forma ordenada e 

organizada a tanto, e dentro de política-mor traçada pelo Ministério da 

Saúde, em caso contrário, sério risco de lesão à ordem e à economia 

pública poderão ser causados. O Municipio de Pontes e Lacerda, 

destacou ainda que “Município irá providenciar o transporte, alimentação e 

local de repouso para o Requerente e um acompanhante, até que seja 

realizado o procedimento médico, ficando cientes que assim que o 

Paciente for informado da data dos procedimentos, esse deve procurar o 

Serviço Social da Secretaria Municipal de Saúde, com antecedência de no 

mínimo 5 dias, e informar a data em que realizará o seu tratamento, para 

ser agendada a viagem e assim não haverá indisposição para o 

acompanhante e do Paciente”. A saúde não se constitui em mero interesse 

do indivíduo, mas em autêntico direito subjetivo: "Neste plano, 

consideram-se os direitos em análise como autênticos direitos subjetivos 

inerentes ao espaço existencial do cidadão, independentemente da sua 

justicialidade e exeqüibilidade imediatas. Assim, o direito à segurança 

social, o direito à saúde [...] são direitos com a mesma densidade 

subjectiva dos direitos, liberdades e garantias" (Canotilho. J.J. Gomes. 

Direito Constitucional. 5ª edição. Coimbra, Almedina, 1992, p. 680). Sobre o 

tema, vejamos o remansoso entendimento jurisprudencial: DIREITO 

CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO 

CIRÚRGICA. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. 

MÉRITO. DEVER DO ESTADO DE CUSTEAR AS DESPESAS. 1. O 

cumprimento de decisão antecipatória de tutela não acarreta perda de 

objeto, por perda superveniente do interesse de agir. 2. Segundo o art. 

196, da CF/88, "A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação". 3. Constatada a 

necessidade de o paciente ser submetido à intervenção cirúrgica, e a 

impossibilidade de arcar com suas despesas, incumbe ao estado custear 

os gastos da cirurgia. 4. Apelação e remessa oficial improvidas. 

(0010851-85.2007.807.0001 - 01/02/2012 - 4ª Turma Cível - 26/03/2012, 

DJ-e Pág. 172 – TJ/DF)”. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. PACIENTE PORTADORA DE OBESIDADE MÓRBIDA. 

NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. DEVER DO ESTADO. 

SOLIDARIEDADE. OBRIGAÇÃO DE FORNECER TRATAMENTO MÉDICO ÀS 

PESSOAS CARENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70040102097, Primeira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em 

26/11/2010)”. O princípio da reserva de administração, como uma das 

particularizações do princípio da separação de poderes, e o princípio da 

garantia da prévia reserva orçamentária para o deferimento das 

prestações positivas do Estado, hão de ceder ante o princípio da 

dignidade humana, cláusula matriz do Estado de Direito como Estado de 

Justiça, que tem nos bens saúde e vida sua mais evidente afirmação. 

Destarte, diante do acima exposto, na forma do art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, CONFIRMO a tutela já deferida inicialmente nos exatos 

termos proferidos, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

para determinar que o ESTADO DO MATO GROSSO custeie o tratamento 

médico/cirúrgico, bem como o fornecimento de medicamentos necessários 

ao tratamento referente à doença que acomete a parte autora LOURENCO 

MARECO DA CRUZ, qual seja, CID H45.0 (Hemorragia Vítrea em doenças 

classificadas em outra parte) e há necessidade de cirurgia de Vitrectomia 

Via Pars do olho esquerdo, para que realize tal procedimento cirúrgico, 

bem como outros procedimentos ou tratamentos necessários a 

preservação da saúde da requerente, devendo entrar em contato com a 

profissional responsável em caso de dúvidas quanto às especificações 

técnicas, assim como que o MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA forneça 

os meios necessários de deslocamento e estadia da autora e de um 

acompanhante indicado por ele quando da realização do tratamento 

médico ora deferido, sob pena de sequestro das verbas públicas 

necessárias ao custeio do tratamento (art. 536, § 1º, do NCPC). Deixo de 

condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitado 

em julgado, Arquive-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, 

o presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do 

juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 

25 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001120-15.2018.8.11.0013. REQUERENTE: MANOEL VALENTIM DE 

CAMPOS REQUERIDO: MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide, nos termos 

do art. 355, I, CPC, em razão da inexistência de necessidade de produção 

de prova em audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada 

aos autos, entendo que o feito se encontra devidamente instruído para 

julgamento. PRELIMINARES – AUSENCIA INTERESSE DE AGIR Inicialmente, 

atenho-me à preliminar levantada no bojo contestatório, arguiu ainda a 

preliminar de falta de interesse de agir, mas tal preliminar se confunde com 

o mérito e como tal será analisada. Rejeitada a preliminar. FUNDAMENTO E 

DECIDO Superadas questões preliminares, passo à análise do mérito. Os 

pedidos da parte autora são procedentes em parte. Versam os autos 

sobre AÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA, ajuizada por MANOEL VALENTIM DE CAMPOS, 

devidamente qualificada e representada pela Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do 

MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA. Aduziu a parte autora em suas razões 

iniciais que “o autor sofre de Doença de Peyronie, moléstia causada por 

lesão peniana repetida, normalmente durante relação sexual ou atividade 

física, conforme laudo médico anexo, elaborado pelo Dr. Carlos Henrique 

(CRM MT 6142). Em razão da doença, o demandante não consegue ter 

relações sexuais, já que sempre que tem uma ereção sente dores, e está 

com a vida matrimonial comprometida e, segundo o laudo médico, o 

tratamento só é possível mediante realização de procedimento cirúrgico.”. 

Sendo oficiado o NAT houve o parecer (ID 14201791), sendo conclusivo 

que não se trata de procedimento de urgência, embora a demora possa 

ocasionar a piora do paciente. Ressaltou que a referida enfermidade foi 

atestada pelo laudo de medico especialista, Urulogista, que tal enfermidade 

pode necessitar de cirurgia, quando indicada por tal medido especialista, 

como o caso sub judice, e ainda, que tal procedimento é comtemplado pelo 

SUS. Diante das alegações iniciais e a manifestação do Municipio foi 

indeferida a tutela de urgência (ID 15179371). À análise do pleito exordial 

se impõe que traga à colação alguns dispositivos constitucionais, os quais 

asseguram a todo cidadão, no exercício de sua dignidade, o livre acesso à 

saúde. É o caso dos arts. 1º, III, 5º, § 1º, 6º, “caput”, 194, “caput”, 196, 

“caput”, e 197, “caput”, todos da Constituição da República de 1988. Da 

leitura de tais dispositivos, depreende-se que o direito à vida e, por 

conseguinte, à saúde, deteve do constituinte tratamento prioritário, posto 

integrar o mínimo existencial, as necessidades básicas, sem os quais a 

dignidade humana se queda comprometida. Daí que princípios nortes da 
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seguridade social, mais especificamente da saúde, como o da 

universalidade da cobertura e do atendimento, devem ser observados, 

sobretudo, pelo Poder Público, sendo infrutífera a tese do caráter 

programático das normas sociais e ausência de solidariedade entre os 

entes. Aliás, é esse o entendimento do c. Supremo Tribunal Federal, em 

precedente que peço a devida vênia para transcrever “in verbis”: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À 

SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. 

IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 

323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A repercussão geral pressupõe recurso 

admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e 

processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). 2. Consectariamente, 

se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja 

reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas 

no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 3. Deveras, entendimento diverso do 

adotado pelo Tribunal a quo, concluindo que o fornecimento de fraldas 

descartáveis à ora recorrida seria, ou não, imprescindível à sua saúde, 

ensejaria o reexame do contexto fático-probatório engendrado nos autos, 

o que inviabiliza o extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula n. 279 do 

Supremo Tribunal Federal, verbis: “para simples reexame de prova não 

cabe recurso extraordinário”. 4. In casu, o acórdão originariamente 

recorrido assentou: “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO FRALDAS 

DESCARTÁVEIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO E DO ESTADO. 

DESCAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE 

RECURSOS DA AUTORA. COMPROVAÇÃO. 1. Qualquer dos entes 

políticos da federação tem o dever na promoção, prevenção e 

recuperação da saúde. 2. A ausência da inclusão de fraldas geriátricas 

nas listas prévias, quer no âmbito municipal, quer estadual, não pode 

obstaculizar o seu fornecimento por qualquer dos entes federados, desde 

que demonstrada a imprescindibilidade para a manutenção da saúde do 

cidadão, pois é direito de todos e dever do Estado promover os atos 

indispensáveis à concretização do direito à saúde, quando desprovido o 

cidadão de meios próprios. 3. É direito de todos e dever do Estado 

promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais 

como fornecimento de medicamentos, acompanhamento médico e 

cirúrgico, quando não possuir o cidadão meios próprios para adquiri-los. 4. 

Comprovada a carência de recursos da autora para arcar com o 

tratamento, compete ao Estado fornecer os produtos imprescindíveis a 

sua saúde. Apelações desprovidas.” 5. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (STF, RE 668.724 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira 

Turma, julgado em 24/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 

15-05-2012 PUBLIC 16-05-2012) Logo, sendo a saúde um direito 

fundamental do cidadão, é responsabilidade solidária da União, dos 

Estados-membros e dos Municípios o fornecimento de medicamentos e 

tratamento médico-hospitalar, ao portador de moléstia, que não possui 

condições financeiras de suportar o custo da medicação e tratamento, 

sem prejuízo do seu próprio sustento, cabendo à parte autora eleger qual 

ente público figurará no polo passivo da demanda. Afinal, amiúde, a 

obrigação é originariamente solidária. Dentro desse raciocínio, é 

consequência que deriva do próprio pensamento lógico e sistemático a 

conclusão de que o custeio do medicamento deve estar embutido na 

obrigação dos entes públicos. Afirmar o contrário seria o mesmo que, de 

forma indireta, descumprir um comando que a Constituição da República 

diretamente determina. Afinal, a obrigação estatal de zelar pela saúde da 

população, em especial aquela carente de recursos financeiros, deve ser 

efetiva e não mera proclamação otimista, “i. e.”, deve englobar todas as 

medidas que viabilizem esse dever. Nesse sentido é a jurisprudência do e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme precedentes 

abaixo transcritos: MANDADO DE SEGURANÇA - FORNECIMENTO DE 

LEITE ESPECIAL - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

REJEITADA - DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE - 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - 

SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O acesso ao Poder Judiciário independe de 

prévio pedido administrativo, podendo a parte ingressar com a ação em 

juízo, logo quando ocorrida a lesão a seu direito. 2. A saúde e a vida 

humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da República, 

garantidos mediante políticas sociais e econômicas. Restando comprovado 

a necessidade vital da fórmula alimentar, sob risco de evolução da 

doença, seu fornecimento é medida em que se impõe. 3. O Estado, o 

Município e a União são legitimados passivos solidários, cabendo ao 

cidadão a escolha de indicar contra qual dos entes federados prefere 

litigar. (TJMT, MS 29.876/2011, DR. GILBERTO GIRALDELLI, TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do 

Julgamento 01/09/2011, Data da publicação no DJE 12/09/2011) 

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

- TRATAMENTO DE SAÚDE - SENTENÇA QUE ACOLHE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DO MUNICÍPIO - DEVER CONSTITUCIONAL - NECESSIDADE 

VITAL DO SER HUMANO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERADOS - DEFENSORIA PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

PRETENDIDA A SUCUMBÊNCIA DO ESTADO - DESCABIMENTO - 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1- A saúde e a vida 

humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da República, 

garantidos mediante políticas sociais e econômicas. 2- O poder público tem 

o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total 

assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o 

seu tratamento. 3- O Estado, o Município e a União são legitimados 

passivos solidários, pois, conforme determina o texto constitucional, é 

dever do Poder Público, a garantia à saúde pública, o que não significa, 

aliás, que necessitam ser demandados conjuntamente. 4 - “Os honorários 

advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra 

a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.” (Súmula 421/STJ) 

(TJMT, Ap/RN 18.514/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/06/2012, Data da 

publicação no DJE 12/07/2012) APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE 

INTERESSE RECURSAL – REJEITADA – TRATAMENTO DE SAÚDE - 

SENTENÇA QUE ACOLHE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – DEVER 

CONSTITUCIONAL - NECESSIDADE VITAL DO SER HUMANO - 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - DEFENSORIA 

PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRETENDIDA A 

SUCUMBÊNCIA DO ESTADO - DESCABIMENTO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

421 DO STJ – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO AO ENTE MUNICIPAL - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. 1- Há interesse processual recursal quando a parte tem 

necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida. 2- A saúde e a 

vida humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da 

República, garantidos mediante políticas sociais e econômicas. 3- O poder 

público tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, 

dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para 

custear o seu tratamento. 4- O Estado, o Município e a União são 

legitimados passivos solidários, pois, conforme determina o texto 

constitucional, é dever do Poder Público, a garantia à saúde pública, o que 

não significa, aliás, que necessitam ser demandados conjuntamente. 5- 

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando 

ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.” 

(Súmula 421/STJ). Todavia, seu pagamento é devido quanto a ente público 

diverso. (TJMT, Ap/RN 85.599/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 29/01/2013, 

Data da publicação no DJE 08/02/2013) Assim, diante da obrigação de 

fazer, imposta pela Constituição da República, e que está sendo preciso 

esta demanda para redeterminar o cumprimento daquele comando 

originário, o modo como o demandado cumprirá a norma constitucional é 

matéria afeta ao próprio Poder Executivo, que nada tem que ver com o 

beneficiário. O que não se pode aceitar é que problemas internos deste 

Poder (em sentido genérico, abrangendo todos os entes da Federação) 

dificultem ou mesmo inviabilizem aquela obrigação. Isto porque, como se 

sabe, a fim de que se configure a responsabilidade civil estatal, 

necessária se faz a verificação da sua omissão no fornecimento do 

tratamento/medicamento pleiteado. Insta-se que o Estado de Mato Grosso 

e o Município de Pontes e Lacerda, devidamente citado contestou a ação 

aduzindo que presta assistência à saúde dos jurisdicionados, contudo, 

tem que fazê-lo de forma ordenada e organizada a tanto, e dentro de 

política-mor traçada pelo Ministério da Saúde, em caso contrário, sério 

risco de lesão à ordem e à economia pública poderão ser causados. O 

Municipio de Pontes e Lacerda, destacou ainda que “Requer seja julgado 

improcedente o pedido do Autor, pois como demonstrado, não há 

interesse, pois o que se precisa fazer é um processo administrativo, ou 

seja, o mesmo precisa solicitar primeiramente junto ao SUS a realização do 

procedimento.”. A saúde não se constitui em mero interesse do indivíduo, 
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mas em autêntico direito subjetivo: "Neste plano, consideram-se os direitos 

em análise como autênticos direitos subjetivos inerentes ao espaço 

existencial do cidadão, independentemente da sua justicialidade e 

exeqüibilidade imediatas. Assim, o direito à segurança social, o direito à 

saúde [...] são direitos com a mesma densidade subjectiva dos direitos, 

liberdades e garantias" (Canotilho. J.J. Gomes. Direito Constitucional. 5ª 

edição. Coimbra, Almedina, 1992, p. 680). Sobre o tema, vejamos o 

remansoso entendimento jurisprudencial: DIREITO CONSTITUCIONAL. 

DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. 

PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. MÉRITO. DEVER 

DO ESTADO DE CUSTEAR AS DESPESAS. 1. O cumprimento de decisão 

antecipatória de tutela não acarreta perda de objeto, por perda 

superveniente do interesse de agir. 2. Segundo o art. 196, da CF/88, "A 

saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação". 3. Constatada a 

necessidade de o paciente ser submetido à intervenção cirúrgica, e a 

impossibilidade de arcar com suas despesas, incumbe ao estado custear 

os gastos da cirurgia. 4. Apelação e remessa oficial improvidas. 

(0010851-85.2007.807.0001 - 01/02/2012 - 4ª Turma Cível - 26/03/2012, 

DJ-e Pág. 172 – TJ/DF)”. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. PACIENTE PORTADORA DE OBESIDADE MÓRBIDA. 

NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. DEVER DO ESTADO. 

SOLIDARIEDADE. OBRIGAÇÃO DE FORNECER TRATAMENTO MÉDICO ÀS 

PESSOAS CARENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70040102097, Primeira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em 

26/11/2010)”. O princípio da reserva de administração, como uma das 

particularizações do princípio da separação de poderes, e o princípio da 

garantia da prévia reserva orçamentária para o deferimento das 

prestações positivas do Estado, hão de ceder ante o princípio da 

dignidade humana, cláusula matriz do Estado de Direito como Estado de 

Justiça, que tem nos bens saúde e vida sua mais evidente afirmação. 

Destarte, diante do acima exposto, na forma do art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para 

determinar que o ESTADO DO MATO GROSSO custeie o tratamento 

médico/cirúrgico, bem como o fornecimento de medicamentos necessários 

ao tratamento referente à doença que acomete a parte autora MANOEL 

VALENTIM DE CAMPOS, qual seja, Doença de Peyronie e há necessidade 

de cirurgia, para que realize tal procedimento cirúrgico, bem como outros 

procedimentos ou tratamentos necessários a preservação da saúde da 

requerente, devendo entrar em contato com a profissional responsável em 

caso de dúvidas quanto às especificações técnicas, assim como que o 

MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA forneça os meios necessários de 

deslocamento e estadia da autora e de um acompanhante indicado por ele 

quando da realização do tratamento médico ora deferido, sob pena de 

sequestro das verbas públicas necessárias ao custeio do tratamento (art. 

536, § 1º, do NCPC). Deixo de condenar a reclamada no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Transitado em julgado, Arquive-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 25 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000270-58.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA APARECIDA RAMOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000270-58.2018.8.11.0013. REQUERENTE: CLAUDIA APARECIDA 

RAMOS REQUERIDO: MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência, razão 

pela qual, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o 

feito se encontra devidamente instruído para julgamento. Ausente 

questões preliminares, passo a analise do mérito. FUNDAMENTO E DECIDO 

Trata-se de ação de imposição de obrigação de fazer, c/c pedido de tutela 

antecipada ajuizada por CLAUDIA APARARECIDA RAMOS, por meio da 

defensoria pública do estado de mato grosso em face de Município de 

Pontes e Lacerda/MT e Fazenda Publica do Estado de Mato Grosso, 

objetivando a internação compulsória de seu filho DEIVID RAMOS, por ser 

dependente químico. Narra que: “O requerido é filho da requerente e 

possui atualmente vinte e sete anos, nascido em 02 de Dezembro de 1991. 

(...) No dia 17 de fevereiro de 2018, novamente foi internado no centro 

terapêutico “Toque da Mão do Mestre” em Pontes e Lacerda/MT, com 

previsão de saída dia 03 de março de 2018, pois a Assistência Social do 

município cederia a vaga ocupada pelo Sr. Deivid a outro solicitante. Sendo 

assim, voltando para casa, segundo sua mãe, ele voltaria para as ruas e 

faria o uso de drogas, o que ocasionaria e agravaria seu estado de saúde 

físico e mental. Devido ao quadro de dependência, o requerido, por 

diversas vezes, quase não fica em casa, havendo momentos que ficou 

até mesmo mais de 20 dias sem aparecer em casa, de modo que, quando 

retornava, estava em péssimo estado, mal cheiroso e muito magro, o que 

se permitia concluir que não estava se alimentando bem. Para manter o 

seu vício, o requerido tem o costume de furtar diversos objetos da 

requerente, como já o fez, em diversos momentos. Até o presente os 

familiares não conseguiram tratamento efetivo e de recuperação. Também 

não dispõem de meios para fazer com que o requerido receba os 

fármacos necessários. Saliente-se, ainda, que o vício não atinge somente 

a saúde do requerido, refletindo negativamente na integridade física e 

mental da ora requerida. Ademais, quando está em casa, o Sr. Deivid 

causa os mais variados transtornos para sua família, de modo que, 

agride-se e precisa urgentemente de tratamento para drogadição. (...)”. 

Verifica-se no ID 13017484, no termo de audiência de conciliação que 

houve o comparecimento do Município de Pontes e Lacerda, estando 

ausente o Estado de Mato Grosso. Verifica-se ainda, junto ao ID 

13086113, manifestação do Município de Pontes e Lacerda, que declara: 

“O Município arcará mais uma vez com as despesas referente a 

internação do Deivid junto ao Centro de Recuperação Toque da Mão do 

Mestre para tratamento para dependência química. Entretanto, após o 

termino do tratamento, se o Deivid ser reincidente ao uso de 

entorpecentes, o município não será mais responsável por nenhuma 

despesa, pois já acolheu o Deivid em outras ocasiões (...)”. Anexou 

documentos, dentre eles um termo de responsabilidade assinado pela 

parte autora, estando ciente da internação custeada pelo Município, bem 

como concordou que em caso de eventual reincidência de seu filho 

quando ao uso de entorpecentes após o tratamento oferecido, que o 

Município não mais iria arcar com tais custos. Desta forma, verifica-se que 

houve a composição entre as partes, a qual homologo por sentença para 

que surtam os efeitos legais. A saúde não se constitui em mero interesse 

do indivíduo, mas em autêntico direito subjetivo: "Neste plano, 

consideram-se os direitos em análise como autênticos direitos subjetivos 

inerentes ao espaço existencial do cidadão, independentemente da sua 

justicialidade e exeqüibilidade imediatas. Assim, o direito à segurança 

social, o direito à saúde [...] são direitos com a mesma densidade 

subjectiva dos direitos, liberdades e garantias" (Canotilho. J.J. Gomes. 

Direito Constitucional. 5ª edição. Coimbra, Almedina, 1992, p. 680). Sobre o 

tema, vejamos o remansoso entendimento jurisprudencial: DIREITO 

CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO 

CIRÚRGICA. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. 

MÉRITO. DEVER DO ESTADO DE CUSTEAR AS DESPESAS. 1. O 

cumprimento de decisão antecipatória de tutela não acarreta perda de 

objeto, por perda superveniente do interesse de agir. 2. Segundo o art. 

196, da CF/88, "A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação". 3. Constatada a 

necessidade de o paciente ser submetido à intervenção cirúrgica, e a 

impossibilidade de arcar com suas despesas, incumbe ao estado custear 
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os gastos da cirurgia. 4. Apelação e remessa oficial improvidas. 

(0010851-85.2007.807.0001 - 01/02/2012 - 4ª Turma Cível - 26/03/2012, 

DJ-e Pág. 172 – TJ/DF)”. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. PACIENTE PORTADORA DE OBESIDADE MÓRBIDA. 

NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. DEVER DO ESTADO. 

SOLIDARIEDADE. OBRIGAÇÃO DE FORNECER TRATAMENTO MÉDICO ÀS 

PESSOAS CARENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70040102097, Primeira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em 

26/11/2010)”. A questão da internação do paciente acometido de 

transtorno mental é regida pela Lei 10.216/2001, que representou um 

março no processo de valorização da vontade do paciente, mesmo tendo 

reconhecido que, momentaneamente, a expressão da vontade pode não 

ser possível. Prevê o parágrafo único do artigo 6º da mencionada Lei que 

há três tipos de internação psiquiátrica: 1)-voluntária, solicitada pelo 

paciente; 2)- involuntária, pedida por terceiro; e 3)-compulsória, “aquela 

determinada pela Justiça”. Obviamente, a necessidade de internação, em 

qualquer modalidade, será sempre avaliada por médico. A lei citada acima 

afirma que a internação involuntária pode ser pedida por “terceiro”. Penso 

que as pessoas habilitadas a formularem o requerimento são, por 

analogia, as mesmas previstas no Art. 1.768 do CC, a saber: pais ou 

tutores, cônjuge (ou companheiro), ou por qualquer parente. Neste 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. DEPENDENTE QUÍMICO. 

INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO E TRATAMENTO. DIREITO DE 

TODOS E DEVER DO ESTADO - ART. 196, CF. LEGITIMIDADE PASSIVA 

DOS ENTES PÚBLICOS. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE A UNIÃO, 

ESTADOS E MUNICÍPIOS. 1) O Estado é parte legítima para figurar no pólo 

passivo em demanda em que alguém pleiteia o fornecimento de 

medicamentos, realização de cirurgias, exames e internações para 

tratamento médico, ainda que se considere a obrigação solidária entre a 

União, Estados e Municípios. 2) Os serviços de saúde são de relevância... 

(TJ-RS - AC: 70040929994 RS, Relator: Francisco José Moesch, Data de 

Julgamento: 25/05/2011, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 04/07/2011) – grifei/negritei REEXAME 

NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - MUNICÍPIO - 

LEGITIMIDADE PASSIVA - INTERNAÇÃO DE DEPENDENTE QUÍMICO EM 

CLÍNICA ESPECIALIZADA - PROMOÇÃO DA SAÚDE - DEVER DO ESTADO 

(LATO SENSU) - CUSTAS PROCESSUAIS - ISENÇÃO DA FAZENDA 

PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO. - A 

Constituição estabelece a competência comum da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e do Município para cuidar da saúde e da assistência 

pública. - Compete ao Estado (lato sensu) assegurar a todos o direito à 

saúde e aos serviços necessários a sua promoção, inclusive quanto ao 

tratamento de dependência química. - A Fazenda Pública é isenta do 

pagamento de custas processuais. - Deve ser mantido o valor dos 

honorários advocatícios fixado em valor razoável, que não onera 

excessivamente o ente público. (TJ-MG - REEX: 10607130077193001 MG, 

Relator: Maurício Soares (JD Convocado), Data de Julgamento: 

26/07/0015, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

31/07/2015) – grifei/negritei Tal também é o entendimento do Superior 

Tribunal Federal: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 625.058 - RS 

(2014/0313958-7) RELATOR : MINISTRO OG FERNANDES AGRAVANTE : I 

P L ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL AGRAVADO : MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO ADVOGADO : 

GUILHERME HELENO ASTOLFI E OUTRO (S) INTERES. : C E A INTERES. : 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de 

agravo interposto por I. P. L. contra decisão que negou seguimento a 

recurso especial manejado com apoio no art. 105, III, c, da CF, em 

oposição a acórdão proferido nos termos da seguinte ementa (e-STJ, fls. 

389/390): APELAÇÕES CÍVEIS. ECA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA 

TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO 

ESTADO. SOLIDARIEDADE. EFETIVAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE. 

INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E 

ISONOMIA. (...) 2. Estado e Município são sabidamente partes legítimas 

passivas em demandas que versem sobre internações compulsórias e 

atendimentos na área de saúde mental e drogadição, mormente por ser o 

Município gestor do CAPS, órgão que presta os primeiros atendimentos 

nessa área. inclusive na esfera ambulatorial, dispondo de meios para dar 

os encaminhamentos necessários á internação, quando indicada, que por 

sua vez passa pelo gerenciamento do Estado, através do DAHA da 

Secretaria Estadual de Saúde. 3. Ao Judiciário cabe vigiar o cumprimento 

da Lei Maior, mormente quando se trata de tutelar o direito á saúde, 

superdireito de matriz constitucional, que é dever do Estado (União, 

Estados e Municípios), como corolário do direito á vida e do principio da 

dignidade da pessoa humana. (...) (STJ - AREsp: 625058 RS 

2014/0313958-7, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 

26/06/2015) – grifei/negritei O princípio da reserva de administração, como 

uma das particularizações do princípio da separação de poderes, e o 

princípio da garantia da prévia reserva orçamentária para o deferimento 

das prestações positivas do Estado, hão de ceder ante o princípio da 

dignidade humana, cláusula matriz do Estado de Direito como Estado de 

Justiça, que tem nos bens saúde e vida sua mais evidente afirmação. Pela 

doutrina e jurisprudencia ora apresentada, medida que se aplicaria seria a 

condenação das reclamadas. No entanto, diante da manifestação do 

Município de Pontes e Lacerda que 'chamou' a responsabilidade para sí, e 

decidiu arcar com os custos da internação, deixo de condena-las, para 

homologar o acordo que as partes firmaram quando a internação do filho 

da requerente. Isto Posto, de acordo com o art. 840 do Código Civil 

Brasileiro c/c art. 22, parágrafo único da Lei nº. 9.099/95 HOMOLOGO por 

sentença o Acordo celebrado entre as partes anexo aos autos, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, e, em consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 487, III, b, CPC. P.R.I.C. 

Remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 26 de outubro 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000396-45.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIELE BATISTA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

AIG SEGUROS BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

ANDRE DA COSTA RIBEIRO OAB - PR20300 (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG0139387A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000396-45.2017.8.11.0013. REQUERENTE: GLAUCIELE BATISTA PIRES 

REQUERIDO: MOVEIS ROMERA LTDA, AIG SEGUROS BRASIL S.A., 

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA Vistos, etc... Face o 

cumprimento da obrigação, julgo extinto o processo, com fulcro no art.924, 

II do CPC. Expeça-se alvará conforme dados bancários já informados. 

P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em 

julgado a sentença nesta data, desnecessária a intimação das partes. 

Remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95, a 

presente decisão para fins de homologação por parte do juízo. Wanessa 

Morais Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, a decisão elaborada pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 

da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 18 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000351-07.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO GONCALVES BUENO (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000351-07.2018.8.11.0013. REQUERENTE: IVETE TEREZINHA 

RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME REQUERIDO: MARCIO GONCALVES 

BUENO Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no 

art. 38 da Lei 9.099/1995. A parte autora informou a desistência do feito, 

requerendo a extinção do processo. Assim, e ante seu requerimento, 

homologo a desistência e em consequencia JULGO-O EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art.53, §4º da Lei 9.099/95. 

Arquive-se. P.R.I.C Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 18 de outubro 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001296-91.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001296-91.2018.8.11.0013. REQUERENTE: IVETE TEREZINHA 

RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME REQUERIDO: WESLEY PEREIRA 

VISTOS, ETC... Face o cumprimento da obrigação conforme informações 

acostada aos autos, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no 

art.924, II do CPC. PRI. Arquive-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº. 9.099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação 

por parte do juízo. Wanessa Morais Santos Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. PONTES E 

LACERDA, 19 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000510-47.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GAUCHA DIESEL COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEILTON RONDAO PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000510-47.2018.8.11.0013. REQUERENTE: GAUCHA DIESEL COMERCIO E 

IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME REQUERIDO: CLAUDEILTON 

RONDAO PEREIRA Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. A parte autora informou a 

desistência do feito, requerendo a extinção do processo. Assim, e ante 

seu requerimento, homologo a desistência e em consequencia JULGO-O 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art.53, §4º da Lei 

9.099/95. Arquive-se. P.R.I.C Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. PONTES E 

LACERDA, 19 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001286-47.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO CONRADO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA SOARES MOREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001286-47.2018.8.11.0013. EXEQUENTE: RONALDO CONRADO SILVA 

EXECUTADO: ALESSANDRA SOARES MOREIRA VISTOS, ETC... 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Depreende-se dos autos juntada de acordo a ser homologado. Verifica-se 

que não foram estabelecidas clausulas exorbitantes e/ou que possam 

receber a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à 

homologação do acordo firmado nos autos, já que em consonância com os 

ditames legais. Isto Posto, de acordo com o art. 840 do Código Civil 

Brasileiro c/c art. 22, parágrafo único da Lei nº. 9.099/95 HOMOLOGO por 

sentença o Acordo celebrado entre as partes anexo aos autos, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas clausulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta decisão, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 487, III, b, CPC. Custas 

e honorários conforme acordo. P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da 

CNGC, dou como transitada em julgado a sentença nesta data, 

desnecessária a intimação das partes. Remetam-se os autos ao arquivo, 

com as cautelas e anotações necessárias. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº. 9.099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Wanessa Morais Santos Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

PONTES E LACERDA, 19 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000328-61.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCE KELI OLIVEIRA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000328-61.2018.8.11.0013. REQUERENTE: JOYCE KELI OLIVEIRA 

TEIXEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos em Sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. A 

parte autora informou a desistência do feito, requerendo a extinção do 

processo. Assim, e ante seu requerimento, homologo a desistência e em 

consequencia JULGO-O EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fulcro no art.53, §4º da Lei 9.099/95. Arquive-se. P.R.I.C Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 19 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000664-65.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROMIS FERREIRA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

DEIVID FERNANDES DE SOUZA COMERCIO (REQUERIDO)

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000664-65.2018.8.11.0013. REQUERENTE: ROMIS FERREIRA MACHADO 

REQUERIDO: DEIVID FERNANDES DE SOUZA COMERCIO, B2W - 

COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO Como preconiza o art. 51, inciso I, da 

Lei n.° 9.099/95, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito 

quando o(a) demandante deixa de compa-recer a qualquer das audiências 

nele designadas. No caso vertente, observa-se que foi ele regularmente 

intimado da realização do ato e que não comunicou qualquer impedimento 

até a sua abertura, como seria de rigor à vista do art. 453, § 1.°, do CPC. 

Posto isso, com fulcro no primeiro dispositivo legal acima mencionado, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito. CONDENO o(a) 

demandante ao pagamento das custas processuais, de acordo com o art. 

51, § 2.°, da Lei n.° 9.099/1995, interpretado a contrario sensu. Certificado 

o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos, com as cautelas 

de praxe. REMETA-SE à contadoria para que apure o valor das custas 

processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

PONTES E LACERDA, 19 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000720-35.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDMIR RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000720-35.2017.8.11.0013. REQUERENTE: EDMIR RODRIGUES DA SILVA 

REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento por se encontrar devidamente 

instruído para julgamento. FUNDAMENTO E DECIDO Ausentes questões 

preliminares, passo à análise do mérito. Não assiste razão a parte 

reclamante. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, 

subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos do disposto 

no art. 375, do Código de Processo Civil Brasileiro. Neste sentido é a 

doutrina: “O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao 

proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas 

dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do 

que comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). A pretensão da parte autora é a 

declaração de inexistência de debito e indenização por danos morais por 

suposta cobrança indevida, e a consequente inclusão junto aos órgãos de 

proteção ao credito. Requer ainda, os benefícios da justiça gratuita, 

inversão do ônus da prova, e exclusão do registro junto aos órgãos de 

proteção ao credito e declaração de inexigibilidade do débito. O autor em 

suas razões iniciais menciona que financiou um veículo VOYAGE 

2013/2013 PLACA OBJ 8493, e que não conseguiu cumprir com os 

pagamentos das mensalidades, de modo que procurou a empresa 

requerida para proceder a devolução do bem, afim de evitar uma possível 

busca e apreensão. Aduz que ao efetuar a entrega do bem (conforme 

termo anexo), a dívida estaria quitada. E assim, surpreendeu-se ao 

deparar-se com negativação de origem da empresa reclamada referente 

ao valor total do financiamento do veículo, que já havia sido devolvido. 

Antes de tudo, cumpre esclarecer que a relação tratada nos autos é de 

consumo, devendo incidir ao caso todos os princípios e normas do Código 

de Defesa do Consumidor. Para afirmar seu direito acosta aos autos 

extrato contendo a negativação, (SPC/SERASA/SCPC), junto ao ID 

10029005. No entanto, depreende-se deste que há outras negativações 

existentes em nome do autor e que não provou serem objetos de litigio 

judicial. A parte ré, em sua contestação, arguiu que agiu em pleno 

exercício regular de direito, que a inclusão junto aos órgãos de proteção 

ao credito ocorreu vez que o valor atualizado da dívida do autor, ainda que 

sendo abatido o valor que se auferiu com a venda do veículo alienado, não 

houve a quitação integral do débito, ficando um valor remanescente. 

Advertiu ainda que o termo de entrega de veículo não se confunde com 

termo de quitação de dívida. Verifica-se que o “TERMO DE ENTREGA” (ID 

10028918) ocorreu em 11/04/2014, junto a 3ª Vara nesta Comarca de 

Pontes e Lacerda nos autos 5300-67.2013.811.0013, referente a Ação de 

Consignação em Pagamento. A requerida sustenta que na realidade houve 

a busca e apreensão do veículo em 29/01/2015, conforme documentos 

anexos no ID 11136169 (Mandado de Busca e Apreensão – Processo 

1339-84.2014.811.0013 – Cód. 89510). Em impugnação o autor aduz que a 

requerida estaria mentindo sobre a busca e apreensão do veículo, 

sustentando que houve a entrega do bem a critério do autor, conforme os 

documentos acostados na inicial. Pois bem. Primeiramente verifico que a 

tese do autor de que a ré estaria mentindo acerca da busca e apreensão 

não se sustenta, vez que o documento anexado tem fé pública pois 

consta a certidão emitida pelo Oficial de Justiça que procedeu a busca e 

apreensão do bem e até mesmo de que entregou para a depositaria fiel 

constituída no processo. Outro ponto, ainda que o termo de entrega de 

veículo superasse o mandado de busca e apreensão, o referido termo não 

pode presumir que houve a quitação da dívida. E neste sentido, assevero 

que o autor não provou a quitação do debito, apenas sustenta que 

entregou o bem. Conforme documentos anexos pela requerida (ID 

11136167), a dívida inicial de R$ 58.833,29 (cinquenta e oito mil, oitocentos 

e trinta e três reais e vinte e nove centavos), foi atualizada no montante de 

R$ 74.147,63 (setenta e quatro mil, cento e quarenta e sete reais e 

sessenta e três centavos). Considerando que o veículo VOYAGE 2013/13 

PLACA OBJ 8493, fora vendido por R$ 26.800,00 (vinte e seis mil e 

oitocentos reais), tem-se que há um valor remanescente de R$ 53.228,15 

(cinquenta e três mil duzentos e vinte e oito reais e quinze centavos). 

Deste modo, o termo de entrega de veículo não importa na quitação do 

debito. Por fim, ainda que a dívida fosse declarada inexistente, o que não é 

o caso, os fatos não inclinariam para uma condenação da reclamada a 

indenizar por danos morais, visto pelos documentos acostados pelo autor 

verifica-se outras restrições em seu nome e que não fora mencionada 

serem objetos de litígios. Assim, nos termos da doutrina e atual 

jurisprudência, não se trata de dever de reparar danos imateriais. Ainda 

em contestação a requerida menciona que a inadimplência da parte 

promovente ensejou a restrição junto aos órgãos de proteção ao credito 

contestada pelo autor. Que trata-se de devedor contumaz ante aos 

demais negativações pré-existentes. E neste sentido a jurisprudência 

aponta para a não configuração do dano moral: Ação de obrigação de 

fazer c/c indenizatória - Pedido fundamentado na negativa do autor de 

formalização de contrato bancário e no indevido registro de seu nome no 

cadastro de devedores - Cerceamento de defesa não verificado - Autor 

que alegou não ter lançado a assinatura no contrato trazido aos autos 

pelo réu - Ônus do réu em comprovar a veracidade da assinatura do autor 

- Aplicação do art. 389, inc. II, do CPC - Ônus da prova não atendido - 

Descumprimento do disposto no art. 333, inc. II, do CPC - Fato obstativo ao 

direito do autor não demonstrado Demonstração de que a instituição 

financeira ré agiu com culpa - Dano moral não configurado - Outras 

restrições - Aplicação da súmula 385 do STJ - Recurso improvido(TJ-SP - 

APL: 90000016320158260337 SP 9000001-63.2015.8.26.0337, Relator: 

Miguel Petroni Neto, Data de Julgamento: 16/02/2016, 16ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 22/02/2016) – grifei/negritei APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - APONTAMENTOS 

ANTERIORES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO NÃO 

PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA - APONTAMENTOS ANTERIORES - DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO - RECURSO NÃO PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

ORDINÁRIA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - APONTAMENTOS ANTERIORES - 
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DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO NÃO PROVIDO. 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - 

APONTAMENTOS ANTERIORES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -- 

RECURSO NÃO PROVIDO. - Para que se tenha a obrigação de indenizar, é 

necessário que existam três elementos essenciais: a ofensa a uma norma 

preexistente ou um erro de conduta, um dano, e o nexo de causalidade 

entre uma e outra, conforme se verifica pelo art. 186 do Código Civil. - 

Havendo registros anteriores de débitos nos órgãos de restrição ao 

crédito sem indícios de ilegitimidade, impossível falar-se em dano moral. 

(TJ-MG - AC: 10079150126070001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data 

de Julgamento: 15/03/2017, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 21/03/2017) – grifei/negritei Outrossim, é interessante 

ressaltarmos que o dano moral será o abalo sofrido pela vítima, que cause 

transtorno considerável a sua moral, tanto no âmbito social, quanto no 

pessoal, ou seja, para que se possa falar em dano moral, não basta o 

simples desapontamento ou dissabor. Para que haja o dever de indenizar, 

é necessária a prova de que o fato tenha causado sofrimento, vexame ou 

humilhação ou que tenha atingido a honra, a dignidade, a reputação, a 

personalidade ou o conceito pessoal ou social do indivíduo. Inexistem 

motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte 

Reclamante, por consequência o direito da parte Reclamante a 

indenização por danos morais. Assim, os elementos constantes dos autos 

não são suficientes para deferimento do pleito. DISPOSITIVO Ante o 

exposto JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTENCIA DE DEBITO C/C E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, e, 

em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Revogo liminar anteriormente 

deferida ID 10040357. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Após, 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. PONTES E 

LACERDA, 24 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70381 Nr: 660-13.2016.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juízo de Direito da 4ª Vara Cível Rondonópolis-MT, Maria 

do Amaral Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olavo Aguiar Paiva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - OAB:3.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patricia Machado Mardine 

Santana - OAB:MT 17.297

 VISTO,

 Considerando que os fundamentos da decisão retro prolatada bem 

resistem ao dispensado no petitório de fls. 137/137v, e em homenagem ao 

já mencionado poder geral de cautela, MANTENHO a suspensão do 

cumprimento da missiva até ulterior deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71331 Nr: 1221-37.2016.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo de Direito da Quarta Vara Civel da Comarca de 

Rondonópolis/MT, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olavo Aguiar Paiva Filho, Heloísa Maria Ferrari 

Aguiar, JOSE LUIZ SOARES DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - OAB:3.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR MARTINELLI DE 

MENDONÇA - OAB:13082

 VISTO,

Cuida-se de carta precatória oriunda da 4ª Vara Cível da comarca de 

Rondonópolis/MT com a finalidade de proceder à avaliação e praceamento 

de duas frações de terras, pertencentes a mesma matrícula de nº 4.290, 

do CRI local, de propriedade de OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO.

Às fls. 372/375 o executado compareceu aos autos postulando pela 

revogação da ordem de imissão de posse da empresa arrematante (fls. 

372/375).

Adiante, EXTRA INCORPORADORA E PARTICIPAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA., 

arrematante do bem, informou a interposição de agravo de instrumento 

(fls. 387/406).

Pois bem.

Inicialmente, em juízo de retratação, MANTENHO a decisão agravada, em 

todos os seus termos, eis que seus fundamentos bem resistem aos 

argumentos da parte recorrente, bem como não houve alteração no 

cenário fático e jurídico.

No que tange ao pleito do devedor, impende assinalar que em consulta ao 

Agravo Interno nº 1007538-08.2018.8.11.0000 vislumbrou-se que o 

Desembargador Relator exerceu juízo de retratação para admitir o 

processamento do recurso de agravo de instrumento, porém postergou a 

apreciação da tutela de urgência para após a preclusão do decisum.

Deste modo, considerando que a efetividade de eventual decisão 

proferida por esse juízo estará intimamente ligada às deliberações do juízo 

ad quem, POSTERGO a análise do pedido de fls. 372/375 até deliberação 

em segunda instância.

Sem prejuízo, haja vista o poder geral de cautela conferido aos 

magistrados, DETERMINO seja realizada constatação in loco no imóvel, a 

fim de verificar se a arrematante está, de fato, realizando alterações 

substanciais no bem que possam acarretar prejuízos ao executado em 

caso de reversão da expropriação realizada.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78106 Nr: 188-41.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walterly Ribeiro da Silva, SOCIEDADE 

HOSPITALAR SÃO JOÃO BATISTA / HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO 

JOÃO BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NYEMAIER MATOS DA SILVA - 

OAB:19869/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivan Miranda Pereira da Silva 

- OAB:22911/O, Izaias Resplandes de Souza - OAB:13762/MT

 VISTO,

Inicialmente, considerando que há pedido expresso pela redesignação da 

sessão de mediação e considerando que o magistrado deve, a qualquer 

tempo, tentar promover a autocomposição entre as partes, DETERMINO a 

remessa dos autos ao CEJUSC para o agendamento de nova solenidade.

Por conseguinte, INTIMEM-SE as partes a comparecerem ao ato, por 

intermédio de seus advogados, observando os prazos e preceitos 

processuais estabelecidos pelo Código de Processo Civil.

No que tange ao pleito de levantamento de valores, DETERMINO seja a 

requerente intimada para que, em 15 (quinze) dias, comprove o 

agendamento da intervenção cirúrgica, de forma a possibilitar tal 

desiderato, além de que informe os dados bancários do nosocômio 

respectivo para a efetivação da transferência de valores.

Sem prejuízo, INTIME-SE a requerente para que, no prazo de cinco (05) 

dias, manifeste-se requerendo o que entender de direito quanto ao 

cumprimento da obrigação pelo demandado WALTERLY RIBEIRO DA 

SILVA, mormente porque indeferida a tutela de urgência recursal 

vindicada por esse.

Aliás, considerando os agravos de instrumento interpostos, em juízo de 

retratação, MANTENHO a decisão agravada, em todos os seus termos, eis 

que seus fundamentos bem resistem aos argumentos da parte recorrente, 

bem como não houve alteração no cenário fático e jurídico.

Por fim, REMETA-SE, a assessoria do juízo, as informações prestadas 

nesta data, via Malote Digital.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.
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Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000362-73.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JHANYLEYNE FURLAN SORTI OAB - MT23741/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Intimação do(a) Excelentíssimo(a) advogado(a) da parte 

autora para impugnar a Contestação no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64357 Nr: 1325-69.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORIVALDO RIBEIRO DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, apresente o endereço da 

parte requerida para a devida intimação acerca da restrição renajud de fls. 

91.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 76548 Nr: 4003-23.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE PIZZOLATO, SILVANE BORTOLUZZI 

PIZZOLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIANCARLO PEDRO 

WANTOWSKY - OAB:15.808 OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto e tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado para DETERMINAR ao réu que, no prazo de 20 dias, 

cesse o desconto por meio de débito automático nas contas bancárias 

dos autores - contas bancárias n.º 11.173-2 e 11.178-3, ambas da 

agência n. º 3628 - das prestações relativas aos contratos n.ºs 7739093 

e 10416048 e, bem como envie os respectivos boletos ao endereço 

eletrônico informado na exordial (liancarlos@lpwadvogados.adv.be), 

inerentes às parcelas vincendas, sob pena de multa diária no valor de R$ 

100,00 (cem reais), e ainda emita, e envie para o endereço eletrônico dos 

autores, boleto para quitação total do contrato n.º 7736354.Condeno, 

ainda, o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e 

honorários sucumbenciais em favor do patrono da autora, fixando-os em 

10% (dez) do valor da condenação, com supedâneo no artigo 85, § 2º, do 

Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com 

as devidas baixas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29481 Nr: 229-92.2011.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, NEUZA TEREZINHA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FRANCISCO JUAREZ MACHADO, 

JAMES ROBERTO BOHM, JOACIR RENAN DE AZEVEDO, ROSANA 

DELIRES CANOVA DE AZEVEDO, MARILENE SHEREINER BOHM, CLOVIS 

CANOVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVIERA 

SHCAIRA - OAB:20945/A OAB/MT, ARNALDO RAUEN DELPIZZO - 

OAB:4708-A/MT, FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - OAB:13.477-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO RAUEN DELPIZZO - 

OAB:OAB/MT 4.708-A, FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - 

OAB:13.477-A

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais). Outrossim, informo 

que o valor mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser 

expedida no seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > 

Guias > Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 65903 Nr: 2224-67.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO PARANÁ - SICREDI UNIÃO PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCEARIA TRIUNFO LTDA, KELY FERNANDA 

BARBOSA DA SILVA DE CAMPOS, ALESANDRA BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, apresente o endereço da 

executada para a devida intimação da restrição renajud de fls. 93.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 15180 Nr: 325-83.2006.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR, JOÃO ROBERTO ZILIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO FERNANDO TEIXEIRA MARCONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:4.735/MT, JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:644/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PAULA TANSSINI 

RODRIGUES SILVA - OAB:10361, CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:7008-B/MT, Gabriela Cocco Busanello - OAB:9770/MT, Paulo 

Rogério de Souza Milléo - OAB:MT nº 6.110-A, Sérgio Guaresi do 

Santo - OAB:MT nº 6.112-A

 Intimo a parte executada para que tome ciência da penhora online de 

fls.320/322, e no prazo legal apresente impugnação.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28904 Nr: 2783-34.2010.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E REC. 

NATURAIS -IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOLENOLL INDUSTRIA COM. MADEIRAL LTDA 

ME, JONAS DA SILVA BUENO, MARCIO HENRIQUE GIOVANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEMAR MORAES ROSA - 

OAB:2.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOLENOLL INDUSTRIA COM. MADEIRAL 

LTDA ME, CNPJ: 04475289000156. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 08/11/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E REC. NATURAIS -IBAMA em 

face de JOLENOLL INDUSTRIA COM. MADEIRAL LTDA ME, JONAS DA 

SILVA BUENOE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de MULTA, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 1862348/2004.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 16/09/2010

 - Valor Total: R$ 312.583,80 - Valor Atualizado: R$ 312.583,84 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: PROCESSO: 2783-34.2010.811.0033CÓDIGO: 

28904EXEQUENTE: IBAMAEXECUTADO: JOLENOLL INDUSTRIA COMÉRCIO 

MODEIRA LLTDA MEDESPACHOVistos em correição.Cite-se o executado, 

consoante solicitado pela exequente à fl. 68v. Cumpra-se.São José do Rio 

Claro – MT, 22 de outubro de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIOJuíza de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSE ALBERTO DELLA 

MEA JÚNIOR, digitei.

São José do Rio Claro, 25 de outubro de 2018

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 27596 Nr: 1474-75.2010.811.0033

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO RODRIGUES, MARIA APARECIDA GARCIA 

RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERALDO KIEFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1474-75.2010.811.0033

Cód. 27596

Vistos em correição.

Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos da instância superior.

Em nada sendo requerido, no prazo de 10 (dez) dias, arquive-se.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 23 de outubro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 16700 Nr: 1766-02.2006.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ TAVARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA SOARES - OAB:000001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO DRESSLER BUSS - 

OAB:5.431-A/MT

 Vistos.

Trata-se de ação de execução fiscal proposta pelo Estado de Mato 

Grosso contra José Tavares da Silva, ambos devidamente qualificados 

nos autos.

 Após, longo trâmite processual, compareceu a parte exequente ao feito e 

requereu sua extinção, noticiando que a parte executada efetuou o 

pagamento da dívida (fls. 70).

É o brevíssimo relatório.

 Decido.

Inicialmente, chamo o feito à ordem para revogar a decisão de fls. 76.

Conforme se extrai do feito, a parte executada adimpliu integralmente o 

débito objeto da presente ação, consoante noticiado pelas partes às fls. 

63/64 e às fls. 70.

 Conforme previsão do art. 924, II, do NCPC, “extingue-se a execução 

quando a obrigação for satisfeita.”

Pelo exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do novo Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito.

Proceda-se à baixa da penhora levada a efeito nos presente autos e o 

levantamento, em favor da parte executada, de eventuais valores 

constritados.

Logo, como consequência lógica, dada a extinção pelo pagamento, 

cancele-se o leilão eletrônico.

 Sem custas e verba honorária, nos termos do artigo 26 da Lei n.º 

6.830/80.

P. R. I. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas 

baixas e anotações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64691 Nr: 1494-56.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIELA PEREIRA DA SILVA, GILSON 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1494-56.2016.811.0033

Cód. 64691

Vistos em correição.

Evolua-se a classe para Cumprimento de Sentença.

Anote-se no sistema e autuação, constando corretamente o pólo ativo da 

demanda, procedendo-se com as necessárias retificações no sistema 

como também na capa dos autos, inclusive constando a ação como 

Cumprimento de Sentença.

Na forma do artigo 513 §2º, do Código de Processo Civil, intime-se o 

executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado 

nos demonstrativos discriminados e atualizados do crédito, acrescido de 

custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

artigo 523 do CPC sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do Código de 

Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10 % (dez por cento) 

e, também, de honorários de advogado de 10 % (dez por cento).

Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) 

dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados 

à disposição do juí¬zo.

Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo 

do artigo 523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia 

a expedição de certidão, nos termos do artigo 517 do CPC, que servirá 

também aos fins previstos no art. 782, §3º, do Código de Processo Civil.

 Intime-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 25 de outubro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29256 Nr: 5-57.2011.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LURDES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, apresente as 

contrarrazões ao recurso de apelação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 54235 Nr: 72-17.2014.811.0033
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OG, MTDSG, AMPTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 PROCESSO: 72-17.2014.811.0033

CÓDIGO: 54235

REQUERENTE: OSMAR GALVÃO E MIRIAN TAVARES DA SILVA GALVÃO

REQUERIDA: POLIANE DA SILVA PETZOLD

DESPACHO

 Vistos em correição.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 25 de outubro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 69827 Nr: 1036-05.2017.811.0033

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEOMARA APARECIDA GIACHINI BRUSTOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIVÔNIO PAULO BRUSTOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO DRESSLER BUSS - 

OAB:5.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

INTIMO a parte autora para apresentar as últimas declarações no prazo de 

10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 73646 Nr: 2795-04.2017.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B V FINANCEIRAS/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIANE DA COSTA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 2795-04.2017.811.0033

CÓDIGO: 73646

REQUERENTE: B. V. FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO.

REQUERIDO: ARIANE DA COSTA LIMA.

 DESPACHO

 Vistos em correição.

Intime-se, pessoalmente, a parte autora para promover o regular 

andamento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 25 de outubro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 81569 Nr: 2211-97.2018.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERSON LICHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FACHINELLO - 

OAB:57831/PR

 Visto.

Ante o cumprimento da finalidade da presente carta precatória, devolva-se 

a missiva ao juízo de origem com as homenagens de estilo, após as baixas 

e anotações devidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 61704 Nr: 2583-51.2015.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA DE PAULA COSTA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS WAGNER SANTANA 

VAZ - OAB:14783/MT

 Visto.

Intime-se o patrono da ré para justificar a sua ausência neste ato e, após, 

tornem-me os autos conclusos para deliberação.

Determino desde já a remessa dos autos ao Ministério Público para 

manifestar-se acerca da testemunha Marcilene Aguiar Siqueira, visto que 

não foi encontrada no endereço informado aos autos (fl. 101). Caso 

insista em sua oitiva, deverá o representante ministerial informar o seu 

endereço para intimação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 68208 Nr: 3531-56.2016.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESAR PINHEIRO ESPIRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N: 3531-56.2016.811.0033

CODIGO: 68208

AUTOR: CESAR PINHEIRO ESPÍRITO SANTO

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

DECISÃO

Vistos.

Quanto ao cumprimento de sentença e os cálculos apresentados pelas 

partes, mister algumas considerações.

No caso em estudo, verifica-se que o manual de cálculos da Justiça 

Federal, atualizado e aprovado pela Resolução 267/2013 do Conselho da 

Justiça Federal – CJF, visa auxiliar nas “questões relacionadas a cálculos, 

por compilar, de forma sistematizada, a legislação e a jurisprudência sobre 

os temas nele tratados” e vincular os procedimentos a cargo dos setores 

de cálculo.

A atual redação do manual resultou da inconstitucionalidade parcial do art. 

1º-F da Lei 9.494/1997, com redação da Lei 11.960/2009, por 

arrastamento, declarada pelo Supremo Tribunal Federal – STF no 

julgamento da ADI 4.357/DF, ao analisar o art. 100 da CR/1988, com 

redação pela EC62/2009, ao afastar a aplicação dos índices oficiais de 

remuneração básica da caderneta de poupança como indexador de 

correção monetária das liquidações de sentenças contra a Fazenda.

O manual aplica o INPC para correção monetária nas sentenças em ações 

previdenciárias (cf. Lei 10.741, MPv 316/2006 e Lei 11.430/2006), em 

razão da inconstitucionalidade da Taxa Referencial – TR para corrigir 

monetariamente dívida contra a Fazenda, tendo em vista que não reflete a 

real variação monetária.

A modulação de efeitos da decisão do STF ocorreu com relação à fase 

administrativa do precatório, entre a inscrição e o pagamento, mas não 

para alcançar a fase judicial de liquidação da sentença, até a inscrição.

 Os fundamentos da inconstitucionalidade das ADI 4425/DF e 4.357/DF, 

que afasta a TR depois de expedido o precatório, hão de prevalecer para 

também retirar o índice como correção monetária para a liquidação da 

sentença, tendo em vista não servir como fator de atualização do valor de 

compra da moeda nem ser fixado conforme variação de preços.

Alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF (No 

julgamento da ADI 4.357/DF, Rel. Ministro AYRES BRITTO, Pleno, ata de 

julgamento publicada no DJe de 02/04/2013, o Supremo Tribunal Federal 
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declarou a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do art. 5º da Lei 

11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei 9.494/97.), a 1ª 

Seção do Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do REsp 

1.270.439/PR (Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe de 02/08/2013), firmou a 

compreensão no sentido de que, "em virtude da declaração de 

inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09: (a) a correção 

monetária das dívidas fazendárias deve observar índices que reflitam a 

inflação acumulada do período, a ela não se aplicando os índices de 

remuneração básica da caderneta de poupança; e (b) os juros moratórios 

serão equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicáveis à caderneta de poupança, exceto quando a dívida ostentar 

natureza tributária, para as quais prevalecerão as regras específicas". 

(REsp 1321928/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, 2ª TURMA, 

julgado em 04/11/2014, DJe 14/11/2014).

O Superior Tribunal de Justiça – STJ – decidiu que os índices de correção 

monetária incidentes sobre as parcelas pagas em atraso relativas a 

benefício previdenciário são os seguintes, nos termos do art. 18 da Lei n. 

8.870/94: INPC (janeiro a dezembro de 1992), IRSM (janeiro de 1993 a 

fevereiro de 1994), URV (março a junho de 1994), IPC-r (julho de 1994 a 

junho de 1995), INPC (julho de 1995 a abril de 1996) e IGP-DI (maio de 1996 

a dezembro de 2006) e INPC (a partir da vigência da Lei 11.430/2006), os 

quais, aplicados, devem ser convertidos, à data do cálculo, em UFIR e, 

após sua extinção, o IPCA-e, em decorrência da declaração de 

inconstitucionalidade parcial do art. 5º. da Lei 11.960, de 2009 (ADIs n. 

4.357 e 4.425/DF). (AgRg no REsp 1341336/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO 

NUNES MAIA FILHO, 1ª TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 27/03/2015; 

AgRg no REsp 1235021/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, 6ª TURMA, 

julgado em 06/11/2014, DJe 18/12/2014).

Portanto, para fins de correção monetária deverá ser adotado o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), mesmo para o período 

anterior à expedição do precatório, considerando que tal índice foi eleito o 

mais adequado para recomposição do poder de compra.

Desse modo, HOMOLOGO os cálculos elaborados pela exequente às fls. 

76.

Precluso o prazo recursal, prossiga-se com o cumprimento da sentença, 

formalizando-se os precatórios, conforme cálculos ora homologados.

Intimem-se o exequente por sua procuradora, via DJE, e o executado por 

meio da Procuradoria Federal.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

São José do Rio Claro - MT, 31 de agosto de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 19024 Nr: 811-34.2007.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH MUNIZ DA CRUZ, ESPOLIO DE 

CONSTANTINO MANOEL DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSE METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3691

 Ante o exposto, acolho, em parte, a impugnação ao Cumprimento de 

Sentença de fls. 140/145, apenas no que se refere ao período correto das 

parcelas inadimplidas, já que a data do início do benefício deve ser a data 

da citação 06/09/2007, mantido o índice de correção monetária - Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).Intime-se a impugnante 

para que promova a juntada ao feito, no prazo de 15(quinze) dias, do 

comprovante de implantação do benefício em favor da parte 

autora.Intime-se, a impugnada para apresentar novos cálculos, nos termos 

da presente decisão, e ainda cálculo da pena de multa, tendo como data 

de início, 30 dias contados do trânsito em julgado da sentença, já que não 

se sabe com exatidão a data que a autarquia demandada foi cientificada 

do acórdão, sabendo apenas que os autos foram om vista a ela em 29 de 

agosto de 2017, vide fls.120, até a data da implantação do benefício. Com 

o aporte do cálculo, se concorde o INSS, expeça-se o necessário para 

requisição do pagamento pelo órgão competente. Caso contrário, 

tornem-se os autos conclusos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 58108 Nr: 187-04.2015.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO, MARIA CRISTINA DE QUEIROZ 

ORLANDA JUNQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON BONANCIN, MARIO BONANCIN FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - 

OAB:11544-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14.687

 Visto.

 Certifique a secretaria a respeito das intimações dos advogados das 

partes, que não se fizeram presentes neste ato, e, na sequência, 

tornem-me os autos conclusos para deliberação.

Doutro norte, ante o teor da certidão de fl. 3080, encaminhem-se os autos 

ao Ministério Público para informar eventual insistência na oitiva da 

testemunha Helvio Martins Junior, hipótese em que deverá apresentar o 

endereço atualizado desta para expedição de carta precatória, ante os 

informes de que a referida testemunha está residindo em São Paulo.

Defiro a cota ministerial de fl. 3081 e determino a expedição de carta 

precatória à Comarca de Cuiabá/MT para fins de inquirir a testemunha de 

acusação Athos Orlanda Junqueira, com prazo de 60 (sessenta) dias.

Quanto à testemunha Valdir Cicero Paiva, não encontrada no endereço 

informado nos autos (fl. 3059), manifeste-se a defesa dos acusados a 

respeito de eventual insistência em sua oitiva, hipótese em que deverá 

apresentar o endereço atualizado da referida testemunha, consignando 

que eventual ausência de manifestação ensejará na desistência tácita da 

oitiva.

Por fim, para a oitiva da testemunha comum Antônio Luiz Vilela, ante os 

informes da certidão de fl. 3080, designo nova audiência para o dia 

28/02/2019, às 13:45 horas, saindo o presente intimado.

Intimem-se, expedindo-se o necessário.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71151 Nr: 1783-52.2017.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO ALIENDES LHOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DOS ANJOS SILVA 

JUNIOR - OAB:23667/O

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JESSICA MATOS BRITO, Cpf: 

04529222160, Rg: 2381179-0, Filiação: Jose Nunes de Brito e Maria 

Aparecida de Matos, data de nascimento: 09/11/1994, brasileiro(a), natural 

de São José do Rio Claro-MT, solteiro(a), secretaria. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: 1) INTIMAR a vítima para que, no prazo legal, compareça a esta 

secretaria para retirada dos bens apreendidos às fls. 33. 2) INTIMAR a 

vítima para que informe se é proprietária dos seguintes bens: 02 (dois) 

porta jóias, 01 (uma) mochila e diversas bijuterias (fl. 38).

Despacho/Decisão: Visto.Com fundamento nos artigos 119 e 120 do 

Código de Processo Penal, determino seja intimada a vítima Jéssica Matos 

Brito para efetuar a retirada dos bens descritos à fl. 33, mediante termo 

nos autos, visto que foram furtados de sua residência (fl. 12).Na mesma 

ocasião, determino que a vítima informe nos autos se os objetos 

remanescentes, consistentes em 02 (dois) porta joias, 01 (uma) mochila e 

diversas bijuterias (fl. 38), são de sua propriedade, e, em caso positivo, 

deverão ser restituídos à ofendida no ato, mediante termo nos 

autos.Doutro norte, sendo negativa a resposta, determino desde já a 

doação destes à Casa de Abrigo “Diones Argeu dos Santos”, mediante 

termo de entrega a ser firmado aos autos pelo responsável daquela 

instituição, que deverá comparecer a este juízo no prazo de 05 (cinco) 

dias para tanto.Por fim, quanto aos documentos pessoais apreendidos 

(carteira de trabalho e uma reservista – fl. 38), determino sejam restituídos 

à pessoa nominada nos referidos documentos, que deverá efetuar a 
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retirada destes no prazo de 05 (cinco) dias, mediante termo nos 

autos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSE ALBERTO DELLA 

MEA JÚNIOR, digitei.

São José do Rio Claro, 26 de outubro de 2018

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 53260 Nr: 2721-86.2013.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLADIMIR DONIZETE DE ANDRADE JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONEIA ILDA VERONEZE - 

OAB:9.070-A/MT, JOSÉ CARLOS SKRZYWSKI JUNIOR - OAB:45445/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 2721-86.2013.811.0033

CÓDIGO: 53260

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

REQUERIDO: VLADIMIR DONIZETE DE ANDRADE JÚNIOR

 DESPACHO

 Vistos em correição.

Intime-se, pessoalmente, a parte autora para promover o regular 

andamento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 25 de outubro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 72575 Nr: 2395-87.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONI ROSA GALVÃO, SIMONI ROSA GALVÃO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO ANTONIO PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 Intimo as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem-se 

acerca da nova proposta de honorários periciais apresentada às fls. 

102/105.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 67394 Nr: 3035-27.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RJDS, SRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GADSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANIA CONCEIÇÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:18655

 Intimo a parte requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente memoriais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 54874 Nr: 682-82.2014.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: METRAVEL- MECÂNICA DE TRATORES E VEÍCULOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÔNACO DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS 

LTDA, MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - 

OAB:11544-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686, LEONARDO SULZER PARADA - OAB:11846, MARCELO 

PEREIRA DE CARVALHO - OAB:138.688/SP, RICARDO TURBINO NEVES 

- OAB:12454

 Vistos em correição(...)De outro lado, considerando que as partes 

protestaram pela produção prova testemunhal, que fora deferida, 

conforme decisão de fls. 144/147, tendo os requeridos apresentado rol às 

fls. 150 e 151, e, ainda, considerando que, via decisão de fls. 166/167, foi 

determinada a devolução das missivas expedidas, independentemente de 

cumprimento, cuja providência não fora cumprida, sendo ouvida uma 

testemunha dos requeridos (fls. 197/199), determino sejam os requeridos 

intimados para que informem, no prazo de 05 (cinco) dias, se insistem na 

produção da prova testemunhal. Sendo a resposta afirmativa, informem os 

requeridos, no mesmo lapso acima, se pretendem seja reinquirida a 

testemunha Manoel Santana da Silva, bem como decline o endereço que a 

testemunha Marcelo Alonso Barbosa poderá ser localizada.Em seguida, 

expeçam-se cartas precatórias visando a inquirição das testemunhas (se 

residentes em Comarca diversa), ou tornem-se os autos conclusos para 

designação de audiência (se residentes nesta Comarca).Em havendo 

desistência da produção de prova testemunhal, declaro encerrada a 

instrução processual, e concedo às partes o prazo de 15 (quinze) dias, 

sucessivamente, para apresentação de memoriais escritos, iniciando-se 

pela parte autora, em seguida o requerido MAN LATIN AMÉRICA 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e, por fim, MONACO DIESEL 

CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA.Certifique-se se houve, por parte do perito 

nomeado, levantamento do valor dos honorários periciais.Em caso de 

resposta negativa, expeça-se o competente alvará.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 15036 Nr: 178-57.2006.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PGVDS, FV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLDC, HRDC, MRLDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GILMAR VAN DER SAND - 

OAB:4207/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/O, MARCELO DORACIO MENDES - 

OAB:136.709/SP, MARIA LUCIA CANDIDO SILVA - OAB:120748/SP, 

MAURICIO DORACIO MENDES - OAB:133066/SP

 Intimo os requeridos para que, na forma do artigo 513 §2º, do Código de 

Processo Civil e no prazo de 15 (quinze) dias, paguem o valor indicado 

nos demonstrativos discriminados e atualizados do crédito, acrescido de 

custas, se houver. Transcorrido o prazo previsto no artigo 523 do CPC 

sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Intimo-os também para que tomem ciência 

dos demais termos do despacho de fls. 718.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 16568 Nr: 1638-79.2006.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOZART ROSSI VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO ROBERTO MATIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA GIRARDELLI VILELA - 

OAB:266.554 - SP, SERGIO DRESSLER BUSS - OAB:5.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO LEANDRO 

MARTINS ROSADA - OAB:11544-A MT

 Autos nº 1638-79.2006.811.0033

Cód. 16568

Vistos em correição.

Considerando que não vislumbro nenhum óbice à data sugerida para a 

realização do leilão eletrônico (fls. 202) MANTENHO as datas e horários 
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sugeridos pelos leiloeiros e, na oportunidade, determino a intimação das 

partes acerca da realização do leilão devendo, para tanto, cumprir em sua 

integralidade o teor da decisão de fls. 200/201.

 Notifiquem-se os leiloeiros.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 25 de outubro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 52554 Nr: 1886-98.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO CABRAL DOS SANTOS, RODRIGO DA 

SILVA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ HENRIQUE DA SILVA VIGO 

- OAB:17.074-4/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, manifeste-se acerca da 

correpondência devolvida às fls. 122v e certidão negativa de fls. 126/128.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 56702 Nr: 2112-69.2014.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITA JOANA SANTANA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

apresentar manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 74432 Nr: 3129-38.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEVERBES SEBASTIÃO FRANCO, 

HERCULANO IZAIAS FRANCO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, manifeste-se acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça de fls. 74/77.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 57061 Nr: 2392-40.2014.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VIRGILIO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

apresentar manifestação no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 1706 Nr: 355-65.1999.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA DA SILVA FRANCISCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO LOUREIRO - 

OAB:PR 19021, LUIZ ZANZARINI NETTO - OAB:9340/PR, MARIA LUCIA 

ZANZARINI - OAB:13667/PR, MAURO DALARME - OAB:18606/PR

 PROCESSO: 355-65.1999.811.0033

CÓDIGO: 1706

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S/A

REQUERIDO: EDNA DA SILVA FRANCISCHINI.

DESPACHO

 Vistos em correição.

Defiro a expedição de mandado de penhora, avaliação e intimação, bem 

como determino a intimação do exequente para que indique, em 5 (cinco) 

dias, o endereço onde o veículo possa ser encontrado.

Com a informação, expeça-se mandado de penhora, avaliação dos bens 

(veículos) descritos às f. 447 e intimação das partes acerca da 

constrição.

Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 26 de outubro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 57033 Nr: 2371-64.2014.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO BRIANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Prossiga a parte exequente com o feito, requerendo o que entender 

necessário à satisfação de seu crédito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 80638 Nr: 1868-04.2018.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO BRIANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERICLES LANDGRAF ARAUJO 

DE OLIVEIRA - OAB:240943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.(...)RECEBO os embargos para discussão, posto 

que, a princípio, não se apresentam intempestivos e nem sugerem de 

chofre intuito manifestamente protelatório, sendo que a petição inicial, 

ainda que numa análise perfunctória, não se mostra inepta. Não 

vislumbradas razões relevantes que possam fundamentar a suspensão 

do feito executivo postulada, pois o ajuizamento dos embargos no prazo, 

de regra, não suspende a execução. Demais disso, verificando o 

processo de execução em apenso possível observar que sequer há bens 

penhorados.Possível observar que o embargante limitou-se a requerer o 

efeito suspensivo assinalando não ser exigível o valor executado em 

razão das diversas nulidades na cédula executada e que ela merece ser 

julgada extinta, bem como por estar a dívida garantida pelo oferecimento 

de caução (que sequer foi apresentada ao feito). Sem evidência 

ponderável da necessidade de suspensão do processo executivo. 

Ausentes os demais pressupostos. Não descortinado fundamento 

relevante de que o prosseguimento da execução manifestamente causará 

ao executado lesão grave de difícil ou incerta reparação. Portanto, 

DENEGO o efeito suspensivo pretendido. (...).Logo, INTIME-SE o 

embargante, através de seu advogado, via DJE, acerca da presente 

decisão.Doutro norte, visando a resolução do feito, determino a remessa 

dos autos ao CEJUSC visando a realização de audiência de mediação, 

conforme determina o artigo 334 do CPC e Provimento n.º 09/2016 do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.De posse da data, INTIME-SE o 

embargante, através de seu patrono, via DJE, para comparecimento à 

audiência designada, importando a sua ausência injustificada nas 

penalidades descritas no § 8º do artigo 334 do Código de Processo 
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Civil(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 79212 Nr: 1167-43.2018.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ANTONIO CELLONI DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A APURAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com efeito, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, de modo que procedo à 

busca de valores em contas e aplicações financeiras dos 

requeridos.Finalmente, nos termos do artigo 334 do Código de Processo 

Civil, DETERMINO a remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos para designação de audiência de mediação.CITE-SE os 

requeridos e INTIMEM-SE as partes para comparecimento, sendo que a 

intimação do autor deverá ser realizada na pessoa de seu advogado, para 

comparecimento na audiência designada, que será realizada pelo 

Mediador/Conciliador Judicial cadastrado pelo Tribunal de Justiça, 

conforme parágrafo primeiro do artigo 334 do Código de Processo Civil e 

Provimento n. 09/2016 do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.As 

partes deverão estar cientes de que o não comparecimento injustificado à 

audiência será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e 

sancionado com arbitramento de multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertido em favor da União 

ou do Estado. As partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensor público, conforme artigo 334, parágrafo nono do 

Código de Processo Civil.Havendo conciliação/mediação, voltem para 

homologação.Sendo a conciliação/mediação inexitosa, deverá os 

requeridos saírem intimados para contestação, no prazo legal, contados 

da audiência, nos termos do artigo 335, do Código de Processo Civil e em 

caso de não apresentação da defesa, certifique-se.Com a resposta, 

havendo preliminares ou documentos juntados, intime-se o requerente 

para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias e, em seguida, voltem 

conclusos para decisão.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.São José do Rio Claro – MT, 23 de outubro de 

2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIOJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 74084 Nr: 2971-80.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO PEREIRA DAS CHAGAS, FABIO 

JANUÁRIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 2971-80.2017.811.0033

CÓDIGO: 74081

AUTOR: SICREDI OURO VERDE.

REQUERIDO: FÁBIO PEREIRA DAS CHAGAS E FÁBIO JANUÁRIO DA 

SILVA

DESPACHO

Vistos em correição.

Defiro o pedido formulado pela parte autora, de modo que procedo às 

buscas nos sistemas Infojud, Bacenjud e Renajud aportando aos autos 

folha contendo o endereço da executada.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro - MT, 23 de outubro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 19421 Nr: 1202-86.2007.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS FELIPE LAMMEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS SOBREIRA DE OLIVEIRA, JOÃO 

PEDRO RODRIGUES, MARIA DOLORES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA REGINA RECHE DE 

CASTILHO SADIM - OAB:7.838 OAB/MS

 Diante dessa especial circunstância, entendo que merece deferimento o 

pedido de busca em eventuais contas correntes da Parte devedora.Como 

se sabe, de acordo com o disposto no art. 835, I, do CPC, a penhora em 

instituição financeira é medida precedente às demais. Essa forma de 

efetivação da penhora em instituição financeira também foi bem definida 

no art. 854 do CPC:Art.854. Para possibilitara penhora de dinheiro em 

depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, 

sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições 

financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos 

financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a 

indisponibilidade ao valor indicado na execução.Dessa forma, procedi, 

nesta data, a penhora on-line de eventuais valores depositados em 

qualquer aplicação financeira do Executado, limitado ao valor total da 

dívida, conforme inclusão da minuta de Requisição de Informações. 

Aguarde-se, por 72 horas, em gabinete, a resposta das instituições 

financeiras e, em caso de bloqueio de valores, intime-se o Executado para 

que, querendo e, no prazo legal, ofereça impugnação. Neste caso, 

determino seja transferida para a conta única, vinculando o valor a este 

processo, com a lavratura do termo de penhora nos autos e subsequente 

intimação das partes.São José do Rio Claro – MT, 22 de outubro de 

2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIOJuíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 82435 Nr: 2493-38.2018.811.0033

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JPDTDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 244 Nr: 33-84.1995.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A. - BASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DE ABREU DIAS, IZABEL 

APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante dessa especial circunstância, entendo que merece deferimento o 

pedido de busca em eventuais contas correntes da Parte devedora.Como 

se sabe, de acordo com o disposto no art. 835, I, do CPC, a penhora em 

instituição financeira é medida precedente às demais. Essa forma de 

efetivação da penhora em instituição financeira também foi bem definida 

no art. 854 do CPC:Art.854. Para possibilitara penhora de dinheiro em 

depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, 

sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições 

financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos 

financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a 

indisponibilidade ao valor indicado na execução.Dessa forma, procedi, 

nesta data, a penhora on-line de eventuais valores depositados em 

qualquer aplicação financeira do Executado, limitado ao valor total da 

dívida, conforme inclusão da minuta de Requisição de Informações. 

Aguarde-se, por 72 horas, em gabinete, a resposta das instituições 

financeiras e, em caso de bloqueio de valores, intime-se o Executado para 

que, querendo e, no prazo legal, ofereça impugnação. Neste caso, 

determino seja transferida para a conta única, vinculando o valor a este 

processo, com a lavratura do termo de penhora nos autos e subsequente 

intimação das partes.São José do Rio Claro – MT, 16 de outubro de 

2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIOJuíza de Direito
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2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 71188 Nr: 1802-58.2017.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGNO LISBOA, IZABEL CRISTINA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMCOL - IMÓVEIS E COLONIZAÇÃO LTDA, 

ALBERTINA MARIA CAETANO, ELIAS INÁCIO DE LIMA, ELIAS JOSÉ DA 

SILVA, MARIA DE JESUS SOARES MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA CRISTINE VARANDA 

VENTRESQUI GUEDES - OAB:248.526/SP

 Vistos etc.

1. Diante dos termos da certidão de fl. 46 e, considerando que a 

Defensoria Pública já patrocina os interesses dos autores, atendendo ao 

disposto no art. 72, I e II, do CPC, nomeio como curador especial aos 

requeridos Albertina Maria Caetano e Elias Inácio de Lima, citados por 

edital, a ilustre causídica militante na Comarca, Dra. LARISSA CRISTINE V. 

V. GUEDES PIPINO, OAB 248.526/SP, cuja verba honorária será arbitrada 

ao final do processo.

2. Intime-se a curadora ora nomeada para que apresente resposta no 

prazo legal.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 76434 Nr: 3956-49.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON CERVANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se nos autos, requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 31957 Nr: 144-72.2012.811.0033

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIR ROQUE PALAVER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA VANDERLEI 

POMMER SENN - OAB:14.810/MT

 Vistos em correição.

1. Declaro encerrada a instrução processual, considerada a juntada da 

carta precatória destinada ao interrogatório do réu (fls. 232/233), o qual, 

como sabido, é o último ato da instrução criminal.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências

a. ABRA-SE vista dos autos sucessivamente às partes para 

apresentação de memoriais.

b. Após, conclusos para sentença.

3. Publique-se e cumpra-se, com urgência, porque se trata de processo 

afeto à metas de julgamentos estabelecidos pelo CNJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 61743 Nr: 2606-94.2015.811.0033

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 (...)O reeducando fica cientificado que a autorização envolve tão somente 

o deslocamento até a igreja, assistir ao culto e em seguida retornar à sua 

casa.v)Comparecer mensalmente em juízo (Secretaria da 2.ª Vara desta 

Comarca) para informar e justificar suas atividades, o que se efetivará 

entre os dias 01 e 10 de cada mês;vi)Não portar armas de qualquer 

espécie, principalmente arma de fogo, abstendo-se da prática de 

contravenção ou crime; vii)Não frequentar determinados lugares, tipo 

prostíbulos, casa de jogos de azar, casa de tavolagem e estabelecimentos 

congêneres;2. Cumpra a Secretaria as seguintes providências:a)Intime-se 

o recuperando, por meio do advogado subscritor da petição de fls. 

190/191, sobre o teor da presente decisão.b)Oficie-se a Gerência de 

Monitoramento Eletrônico para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe o 

local (mais próximo desta unidade judiciária) e data (com antecedência 

mínima de 5 dias) da realização do procedimento de retirada da 

tornozeleira eletrônica.c)Informado o local e data para retirada da 

tornozeleira eletrônica, intime-se pessoalmente o recuperando. 

d)Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fls. 24/89, junto ao 

processo crime nº 1242-24.2014.811.0033, Código 55559, em trâmite na 

2ª Vara Criminal e Cível da Comarca de São José do Rio 

C l a r o / M T . e ) P r o c e d a - s e / a t u a l i z e - s e  o  c á l c u l o  d e 

pena.f)Realizado/Atualizado o cálculo, abra-se vista, sucessivamente, ao 

Ministério Público e a Defesa Técnica, para no prazo de 10 (dez) dias 

manifestarem.g)Cumpridas todas as providências, retornem conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 69191 Nr: 649-87.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESIUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE 

ARTEFATOS E RESIDUOS DE MADEIRAS LTDA-ME, ATACELI ZMBONI, 

ERISLANDIA BEZERRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295, DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 17.898, 

MARIANA MULARI NASSAR NOBRE - OAB:14930 MT

 3. Ante o exposto, PROVEJO os Embargos de Declaração opostos pelos 

Executados às fls. 23/25 para, sanando a omissão apontada, retificar o 

dispositivo da sentença de fls. 22/22-verso, que passará a contar com a 

seguinte redação: “Condeno a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso 

ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos dos 

executados, verba honorária essa que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, porquanto inexistente condenação e/ou 

proveito econômico obtido, em consonância com o artigo 85, caput, § § 1º, 

3º, 4º, III, e 6º, do Código de Processo Civil de 2015.”No mais, a sentença 

de fls. 22/22-verso permanece tal qual está lançada.4. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se.5. Publique-se. Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 20315 Nr: 167-57.2008.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OCTALÍCIA MARIA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição. 3. Ante o exposto, DESPROVEJO os Embargos de 

Declaração de fls. 184/192-verso, ante a inexistência da alegada 

contradição na decisão hostilizada. 4. Publique-se e cumpra-se. 5. 

Preclusa a via recursal, cumpram-se as deliberações porventura 

pendentes da decisão de fls. 180/182-verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 62161 Nr: 186-82.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELY FERNANDA BARBOSA DA SILVA DE 

CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackson Mário de Souza - 

OAB:4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) do credor para, em 10 (dez) 

dias, proceder ao recolhimento das custas processuais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 65505 Nr: 1965-72.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C H DE SOUZA PEIXARIA- ME, CATARINA 

HENRIQUE DE SOUZA, ODAIR JOSE RALA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Ante o exposto, PROVEJO os Embargos de Declaração opostos pelo 

Exequente às fls. 63/65-verso para, sanando a omissão apontada, 

declarar a nulidade da sentença de fls. 60/60-verso e determinar o normal 

prosseguimento do feito.Intime(m)-se os advogados do Exequente para, 

em 10 (dez) dias, manifestar(em)-se sobre a certidão de fl. 55, a qual 

atesta o decurso do prazo de citação dos Executados.Atente-se a 

Secretaria para que as publicações sejam efetivadas em nome dos 

advogados mencionados às fls. 65-verso [Renato Chagas Correa da Silva, 

OAB/MT 8.184-A, e Cristina Vasconcelos Borges Martins, OAB/MT 

13.994-A].4. Publique-se. Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 16313 Nr: 1396-23.2006.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE NELSON DOCKHORN, RICARDO 

DOCKHORN, LAURA DOCKHORN, GELSON DOCKHORN, CONCEIÇÃO 

APARECIDA BARBIERI DOCKHORN, RENI RODRIGUES, MÁRIO GERALDO, 

MÁRIO GERALDO, EDUARDO DOCKHORN, LINDALVA BERTO 

DOCKHORN, IZABEL CRISTINA SAIA DOCKHORN, RAIMUNDO 

FRANCISCO, RAIMUNDO FRANCISCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ELSON SABAINI - 

OAB:15497/PR, SERGIO DRESSLER BUSS - OAB:5.431-A/MT

 Vistos em correição.

1. Diante da efetivação do pagamento, nos termos do acórdão de fls. 

350/357, expeça-se alvará para transferência dos valores depositados 

judicialmente (fl. 506) em favor advogado, Dr. Sérgio Dressler Buss, 

conforme conta bancária informada à fl. 507.

2. Após, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 79667 Nr: 1394-33.2018.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVDPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON DE SOUZA - 

OAB:24894/O, MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se nos autos, requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 79581 Nr: 1351-96.2018.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FINANCIADORA BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M DOS SANTOS ZERI ME, MARCIA DOS 

SANTOS ZERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se nos autos, requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 81038 Nr: 2020-52.2018.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO VALOR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIDIO GRIEP FENNER, ERCI MARIA FENNER, 

ADAM FENNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9.925-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se nos autos, requerendo o que for de direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000138-38.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CELCINA LAURENTINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000138-38.2018.8.11.0033 AUTOR: CELCINA 

LAURENTINO DE SOUZA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A 

SENTENÇA Visto, Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/1995. Trata-se de Ação de Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Indenização por Danos Morais, formulada por CELCINA LAURENTINO 

DE SOUZA, em face de TELEFONICA BRASIL S.A, em que a parte autora 

sustenta sofrimento por dano moral em virtude da inscrição indevida de 

seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que alega ser 

indevido ante a ausência de contratação. Em sede de contestação, a 

requerida preliminarmente, a ausência de documentos indispensável, e no 

mérito postulou pela improcedência da inicial. Inicialmente, passo a analisar 

as preliminares arguida. - Ausência de documento indispensável Em que 

pese os argumentos expostos, verifico que a inicial foi instruída com todos 

os documentos, razão pela qual afasto a preliminar arguida. Superada a 

preliminar, passo a analise do mérito da demanda. No mérito, o pedido 

inicial deve ser julgado procedente. Destaco que a presente lide deve ser 

solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no 

que diz respeito à integral reparação dos danos morais e materiais a 

serem apurados. As normas do Código de Defesa do Consumidor são de 

ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, como 

disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto no 

artigo 2º, do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito 

de consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire o produto ou 

serviço como destinatário final. Destaco, ainda, que a responsabilidade da 

ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. No 

caso, resta incontroverso a inscrição do nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 131,89 (cento e trinta e um 
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reais e oitenta e nove centavos). A requerida, por sua vez, sustenta a 

existência do débito acostando telas de sistema apresentadas, com o fim 

de corroborar as alegações. Todavia, como é sabido, tais telas são 

inservíveis para tal fim, uma vez que produzidas de forma unilateral e 

facilmente manipuladas. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE 

RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA - PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - 

TELA DE COMPUTADOR - INSUFICIÊNCIA - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO – ILEGALIDADE - RESTRIÇÃO PREEXISTENTE 

OBJETO DE DISCUSSÃO JUDICIAL - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR 

ADEQUADO - RECURSO NÃO PROVIDO. Sendo a apelante sucumbente na 

ação, rejeita-se a preliminar de ausência de interesse recursal, visto que 

ele repousa no binômio necessidade e utilidade. O print de tela de 

computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente 

da existência do contrato. Não comprovado o débito, a inclusão em órgão 

de proteção ao crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e 

geram o dever de indenizar. Se a anotação restritiva preexistente está 

sendo objeto de discussão judicial, não se aplica a Súmula 385 do STJ.O 

valor fixado na sentença para a reparação de forma razoável não 

comporta redução.” (TJMT, AP 0001638-94.2014.8.11.0002, RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018) (destaquei). “CÍVEL. 

RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO 

CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. ÔNUS DA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA INEXÍGIVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO 

NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 1. 

Na ausência de comprovação efetiva quanto à existência de parcelas sem 

pagamento, temse como inexigível qualquer cobrança, bem assim, indevida 

a anotação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito em 

decorrência de um inadimplemento que não pode lhe ser imputado. 

Anotese que os documentos juntados aos autos são telas sistêmicas 

unilaterais da instituição financeira inaptas a comprovar o número de 

parcelas contratadas. 2. Sentença confirmada pelos próprios 

fundamentos. Recurso 1 conhecido e desprovido. Recurso adesivo não 

conhecido. Ante o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade 

de votos, NÃO CONHECER do recurso adesivo, e CONHECER E NEGAR 

PROVIMENTOo recurso da reclamada, nos exatos termos do voto”. (TJPR - 

2ª Turma Recursal - 003910461.2013.8.16.0021/0 - Cascavel - Rel.: Rafael 

Luis Brasileiro Kanayama - - J. 12.03.2015) Registra-se, ainda, que a 

fatura telefônica, acostada pela parte ré, emitida em nome do autor, por si 

só, não comprova a solicitação do serviço de telefônica, tampouco a 

utilização do serviço pela parte autora. Desta feita, restou comprovada a 

qualidade, indevida, da cobrança realizada pela requerida em face da 

parte autora, o que torna nítida sua responsabilidade. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. - Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor 

comprovam a veracidade de suas alegações. Se foi indevida a restrição 

nominal e se a prova de sua culpa, prescindível ou não, encontra-se bem 

clara nos autos, o próximo passo é averiguar a ocorrência do dano moral. 

Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é 

único, e corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os danos 

morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se 

revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral. Dentro, pois, da miríade de causas possíveis para 

o dano moral, é indiscutível que a restrição nominal, a par de possíveis 

efeitos patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e 

dignidade do suposto devedor. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral 

indenizável e sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, fixo a indenização em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). - Do Pedido Contraposto O artigo 31 da Lei 

9.099/95 dispõe acerca da possibilidade de formulação de pedido 

contraposto, nos seguintes termos: É lícito ao réu, na contestação, 

formular pedido contraposto, desde que fundado nos mesmos fatos que 

constituem objeto da controvérsia. Não obstante os argumentos expostos, 

compulsando os autos não restou devidamente comprovado a contratação 

do serviço cobrado pela requerida, razão pela qual forçoso é a 

improcedência do pedido contraposto. Ainda, não comprovada a litigância 

de má-fé da parte autora, deixo de considerá-la, como requer a requerida. 

- DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais 

para o fim de declarar a inexistência do débito discutido nos autos, bem 

como condenar a parte requerida, TELEFONICA BRASIL S/A, ao 

pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor, no 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cuja correção monetária deve ser 

feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da 

Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Com relação ao 

pedido contraposto, julgo-o improcedente nos termos acima expostos. 

Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem 

assim em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau 

de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas). Julgo extinto o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Código de 

Processo Civil. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de 

eventual recurso. Transcorrido em branco e certifique-se o trânsito em 

julgado. Sem prejuízo, oficiem-se à Ordem dos Advogado do Brasil, bem 

como o Ministério Público informando acerca dos fatos noticiados em sede 

de audiência de conciliação, para que adotem as medidas cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. São 

José do Rio Claro/MT, 19 de outubro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010280-50.2016.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER MATEUS THIEMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES OAB - MT0015837A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR LOQUETI NETTO (EXECUTADO)
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AUTOS: 8010280-50.2016.8.11.0033 Exequente: ROGER MATEUS 

THIEMES Executado: MOACIR LOQUETI NETTO SENTENÇA Visto, 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando os autos, verifico que o executado, embora devidamente 

intimado acerca da penhora efetivada nos autos, permaneceu inerte (Id. 

16109439). Desta feita, extingo o feito por satisfação, nos termos do art. 

924, inciso II, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São José do 

Rio Claro/MT, 25 de outubro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000173-95.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

GIVALDO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LORRAYNE INACIA SANTOS OAB - MG0138605A (ADVOGADO(A))

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS Nº. 1000173-95.2018.8.11.0033 REQUERENTE: GIVALDO 

RODRIGUES REQUERIDO: TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE 

CARTOES DE CREDITO LTDA SENTENÇA Visto, Dispensado o relatório nos 

termos do art. 38, da lei n. 9.099/95. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, formulada por 

GIVALDO RODRIGUES, em face de TRICARD SERVICOS DE 

INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA., na qual a parte autora 

postula pela indenização por danos morais em razão da inscrição indevida 

de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito. Analisando os autos, 

verifico que a parte requerida acostou Termo de Adesão ao Cartão e 

Autorização de Débito firmado entre as partes relativo ao débito discutido 

nos autos (Id. 14384190). Desta feita, tendo em vista que o autor afirma 

que desconhece a origem do débito, entendo necessária a realização da 

prova pericial para aferir se a digital aposta nos documentos de fato 

pertence ao autor. Assim, verificada a complexidade da causa e a 

imprescindibilidade da perícia, outra opção não resta senão a extinção do 

feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, II da Lei 9.099/95, 

para que as partes discutam, com a amplitude processual devida, a 

questão na Justiça Comum. Com essas considerações, julgo EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, por incompetência do Juizado 

Especial Cível, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Sem 

prejuízo, oficiem-se à Ordem dos Advogado do Brasil, bem como o 

Ministério Público informando acerca dos fatos noticiados em sede de 

audiência de conciliação, para que adotem as medidas cabíveis. Sem 

custas, a teor do disposto no artigo 54 da Lei n.º 9.099/95. São José do 

Rio Claro/MT, 18 de outubro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000349-74.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON JOSE SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico, tendo em vista que a audiência marcada para a data 

de hoje 19/10/2018 não estar na pauta, redesigno audiência de conciliação 

para o dia 06 de Dezembro de 2018 as 13:40. Saindo a parte promovida 

intimada para o ato.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010091-38.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BUSS SONNENBERG OAB - MT0018389A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VPR BRASIL - IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico que transcorreu o prazo de suspensão requerido.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000255-29.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN ALBERTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA OAB - MT0009079A (ADVOGADO(A))

 

AUTOS: 1000255-29.2018.8.11.0033 REQUERENTE: LUAN ALBERTO DOS 

SANTOS REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/1995. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c/c Reparação por Danos, ajuizada por LUAN ALBERTO DOS 

SANTOS, em face de ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS. Sustenta a parte autora que ao tentar realizar uma compra 

no comércio local, teve seu crédito negado em razão de seus dados 

estarem inscritos nos órgãos de proteção ao crédito por dívida junto à 

requerida, que alega desconhecer. Postula pela declaração de 

inexistência do débito, bem como por indenização por danos morais. Em 

sede de contestação, a requerida preliminarmente a inépcia da inicial, e no 

mérito postulou pela improcedência da inicial. Inicialmente, passo a analisar 

a preliminar arguida. - Inépcia da Inicial A preliminar deve ser rejeitada. 

Para que seja declarada a inépcia da inicial, necessária a presença de um 

dos elementos dispostos no artigo 295, parágrafo primeiro do CPC, in 

verbis: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for 

indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o 

pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a 

conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. Não é o caso da 

inicial dos autos, eis que se encontram presentes todos os requisitos 

contidos no artigo 319 do CPC, inexistindo, ainda, qualquer dos vícios 

elencados no dispositivo transcrito. Ademais, a inicial foi instruída com 

todos os documentos, razão pela qual afasto a preliminar arguida. No 

mérito, o pedido inicial deve ser julgado procedente. Ab initio, destaco que 

a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do 

Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse e função 

social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação 

consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na 

relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal 

como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: Art. 17. 

Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, 

equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, 

expostas às práticas nele previstas. Destaco, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. No caso, restou incontroverso a inscrição dos dados da 

autora nos órgãos de proteção ao crédito por dívida junto a requerida no 

valor de R$ 729,30 (setecentos e vinte e nove reais e trinta centavos). 

Ocorre que a autora assevera a ilegitimidade da dívida ao argumento de 

que jamais manteve qualquer negócio jurídico com a requerida. A 

requerida, por sua vez, sustenta a existência do débito, afirmando que a 

dívida é oriunda de contrato entabulado inicialmente com o Banco do Brasil 

posteriormente cedido para Ativos S/A. Não obstante, esteja devidamente 

demonstrado a existência da cessão de crédito realizada entre a 

requerida e o Banco do Brasil, não foi aportado aos autos qualquer 

documentos que comprove a origem da dívida. Registra que incumbe a 
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requerida demonstrar, por meio de prova idônea, a origem do débito 

apontado como devido, conforme prevê o art. 373, II do CPC e o art. 14, 

§3º, II do CDC, até mesmo porque, esse meio de prova não está ao 

alcance do autor. Nesse sentido, trago a baila os seguintes julgados: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE VALORES 

NÃO CONTRATADOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CESSÃO 

DO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA ORIGEM DOS 

DÉBITOS – ÔNUS DA EMPRESA REQUERIDA – DÍVIDA INEXISTENTE – ATO 

ILÍCITO CONFIGURADO – AUSENCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR 

EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – MERO ABORRECIMENTO - 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Mesmo nos casos de cessão de 

crédito (CC, art. 286), incumbe à requerida demonstrar, por meio de prova 

idônea, a origem dos débitos apontados como devidos, além de comprovar 

que o suposto devedor realmente contratou os valores cobrados, 

conforme prevê o art. 373, II do CPC e o art. 14, §3º, II do CDC, mesmo 

porque, esse meio de prova não está ao alcance da autor ou de qualquer 

outra pessoa, senão da empresa que mantem o registro de todos os 

contratos e dados dos usuários. 2. A indenização por dano moral, que 

encontra respaldo no art. 5º, V e X, da Constituição Federal e no art. 186 

do Código Civil, somente é cabível quando restar demonstrado que o ato 

ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo 

sua esfera íntima e trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à 

psique, que ultrapassem o simples aborrecimento diário. 2. A simples 

cobrança indevida não é capaz, por si só, de configurar dano moral 

indenizável, ainda mais quando não resultar na negativação do nome do 

consumidor no cadastro de inadimplentes; a simples falha da prestação de 

serviços narrada na inicial não ultrapassa o mero aborrecimento diário, 

não tendo ocasionado maiores abalos ao direito da personalidade do 

autor, que sequer realizou o pagamento da cobrança.” (TJMT, Ap 

169038/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 08/02/2017) 

(Destaquei). “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CESSÃO DE CRÉDITO – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – 

RAZOABILIDADE DO QUANTUM - RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL - APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 54/STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO 

(SÚMULA 362-STJ) SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Ausente prova de da origem da dívida e da relação jurídica, é indevida a 

inscrição do nome do devedor nos cadastrados de restrição de crédito. O 

quantum da indenização por dano moral deve observar as peculiaridades 

do caso e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e mantido 

quando atendidos tais princípios. “Nos valores arbitrados, a título de 

indenização, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso 

de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ) e a correção 

monetária a partir da sentença (Súmula 362- STJ).” (Ap 38659/2017, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

10/05/2017, Publicado no DJE 16/05/2017). (TJMT, Ap 180554/2016, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017) Desta 

feita, comprovada a inscrição indevida dos dados da autora nos órgãos 

de proteção ao crédito, o que torna nítida sua responsabilidade. 

Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à análise dos danos 

reclamados e sua quantificação correlata. - Dano moral A presente 

questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, segundo o 

qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor comprovam a 

veracidade de suas alegações. Com efeito, o documento juntado na inicial 

demonstra a inserção do nome do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito e a ausência da juntada do documento na contestação demonstra 

a inexistência de relação jurídica efetivamente firmada entre as partes, 

conforme fundamentado acima, já que não existe nos autos o real negócio 

jurídico firmado com assinatura do consumidor autor, o que se conclui que 

a inserção do seu nome no Serasa foi realizada de forma indevida. Tenho 

que a negativação indevida do nome do autor ocasiona danos morais in re 

ipsa. Impede destacar, que embora haja outra anotação restritiva, esta é 

posterior, não aplicando, assim, a Súmula 385/STJ. Assim, apesar da 

tentativa da ré de se eximir da responsabilidade pelos seus atos, a sua 

responsabilidade, ao contrário do que se pretende, ficou demonstrada de 

forma estreme de dúvidas. Se foi indevida a inscrição no cadastro 

restritivo e se a prova da culpa do réu, prescindível ou não, encontra-se 

bem clara nos autos, o próximo passo é averiguar a ocorrência do dano 

moral. Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de 

dano é único, e corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os 

danos morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não 

se revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral. Dentro, pois, da miríade de causas possíveis para 

o dano moral, é indiscutível que o cadastramento de alguém junto aos 

chamados órgãos de proteção ao crédito, tais como o SERASA ou SPC, a 

par de possíveis efeitos patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito 

de honradez e dignidade do suposto devedor. Quem se vê incluído nos 

referidos cadastros é imediatamente atingido pela pecha de mau-pagador 

ou inadimplente, não sendo necessário esforço para concluir que se sinta 

menosprezado e com a imagem prejudicada junto ao grupo social a que 

pertence, gerando-lhe inquestionável sofrimento psíquico e moral, passível 

de reparação. Como registra o mesmo Yussef, afirmada 

constitucionalmente a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está 

se consolidando no sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão 

atual, independentemente de eventuais prejuízos econômicos que 

resultariam do protesto indevido do título, comporta igualmente ser 

reparado como ofensa aos valores extrapatrimoniais que integram a 

personalidade das pessoas ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária 

até mesmo a prova do dano moral em tais casos, sendo ele presumido em 

decorrência do ato ilícito praticado, consoante entendimento já pacificado 

pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, 

registram-se os seguintes julgados: Nos termos da jurisprudência da 

Turma, em se tratando de indenização decorrente da inscrição irregular no 

cadastro de inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral 

(extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da existência da 

inscrição irregular" nesse cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO ( AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 

199800672389 - REL. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: 

QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. /05/2000 PÁG. 98). Por isso, 

tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu comprovar ou 

não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por ela na inicial. 

Sobremais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que seja seu 

embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da autora. 

Convém lembrar, a função exercida pelo SPC ou SERASA é de alta 

relevância e de graves conseqüências, de modo que a ré deveria 

cercar-se de maiores cuidados. De resto, confira que a parte autora 

trouxe aos autos cópia do extrato comprobatório de que o seu nome foi 

negativado, com concreto reflexo negativo, como faz prova o documento 

juntado na inicial. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral indenizável e 

sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica atribuível à 

requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o dano, 

formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade civil. 

Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 
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indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz). Rui Stoco adverte que se trata, pois de 

uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas 

da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve 

ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre 

pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 

560/66) E acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a 

algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em 

um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que 

os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe 

compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97) Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: - 

declarar a inexistência do débito discutido nos autos; - condenar a parte 

requerida ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS, 

ao pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor, no 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cuja correção monetária deve ser 

feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da 

Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Deixo de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Por conseguinte, declaro resolvido o mérito 

da presente demanda, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 18 de outubro de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000243-15.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO MARINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 – CGJ, e a não intimação da promovente impulsiono os 

presentes autos com a finalidade REDESIGNAR Audiência de Conciliação 

para o dia 29 de novembro de 2018 , às 14:00 horas (MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000274-35.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES OAB - MT0015837A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE BOTTER VIEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO ATO ORDINATÓRIO. Nos 

termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 – 

CGJ, e a não intimação do promovido impulsiono os presentes autos com a 

finalidade REDESIGNAR Audiência de Conciliação para o dia 29 de 

novembro de 2018 , às 15:00 horas (MT). SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, 26 

de outubro de 2018. GILVONE LIMA FISCHER Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO E 

INFORMAÇÕES: FÓRUM DES. RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 

709, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 - 

TELEFONE: (65) 33861577

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000279-57.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

NETANEL DE MATOS MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO ATO ORDINATÓRIO. Nos 

termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 – 

CGJ, e a não intimação do promovido impulsiono os presentes autos com a 

finalidade REDESIGNAR Audiência de Conciliação para o dia 29 de 

novembro de 2018 , às 15:20 horas (MT). SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, 26 

de outubro de 2018. GILVONE LIMA FISCHER Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO E 

INFORMAÇÕES: FÓRUM DES. RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 

709, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 - 

TELEFONE: (65) 33861577

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000181-72.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA PEREIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO ATO ORDINATÓRIO. Nos 

termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 – 

CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade REDESIGNAR 

Audiência de Conciliação para o dia 29 de novembro de 2018 , às 15:40 

horas (MT). SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, 26 de outubro de 2018. GILVONE 

LIMA FISCHER Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO E INFORMAÇÕES: FÓRUM DES. 

RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 709, CENTRO, SÃO JOSÉ DO 

RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 - TELEFONE: (65) 33861577
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000068-55.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MOREIRA MILHOMEM OAB - MT0021907A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO ELDORADO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO AFFONSO DIEL OAB - MT19144/O (ADVOGADO(A))

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT0005985A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO Certifico que em 

consonância com o r. despacho de ID. Designo audiência de conciliação 

para o dia 29 de novembro de 2018, às 16h00min. SÃO JOSÉ DO RIO 

CLARO, 26 de outubro de 2018. GILVONE LIMA FISCHER Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO E INFORMAÇÕES: FÓRUM DES. RAUL BEZERRA, 

RUA SANTA CATARINA, 709, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - 

CEP: 78435-000 - TELEFONE: (65) 33861577

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010044-64.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHANYLEYNE FURLAN SORTI OAB - MT23741/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLI REDIVO OAB - MT0017898A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ELIENE DA SILVA (TESTEMUNHA)

GENI DE SOUZA PAULA (TESTEMUNHA)

VILMAR SANTOS FERREIRA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO DESPACHO Processo: 

8010044-64.2017.8.11.0033. REQUERENTE: JOSINA FERREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: RAQUEL ALVES DOS SANTOS Visto. Declaro encerrada a 

instrução processual e concedo às partes prazo de 15 (quinze) dias a 

cada qual, sucessivamente, para apresentação de memoriais escritos, 

iniciando-se pela parte autora. Em seguida, tornem-me conclusos para 

prolação de sentença. Em razão do teor dos ofícios n.º 91/2018 e 

109/2018, que informam que a Defensora Pública se encontra de licença 

prêmio, nomeio para apresentação das alegações finais pela parte autora 

a Dra. Jhanyleyne Furlan Sorti, advogada militante da Comarca, e, do 

mesmo modo, nomeio em favor da parte requerida a Dra. Danielli Redivo, 

advogada militante da Comarca. Intimem-se as advogadas. Cumpra-se. 

São José do Rio Claro, 2 de outubro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 22889 Nr: 133-48.2009.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIA MILENA DE SOUSA FREITAS GIRALDELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA HELENA GIRALDELLI - 

OAB:9141/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LAURENÇO - 

OAB:36814/GO

 Como é cediço, de acordo com a disposição do art. 835, inciso I, do CPC, 

a penhora em instituição financeira consiste em medida precedente às 

demais. Essa forma de efetivação da penhora em instituição financeira 

também foi bem definida no art. 854 do CPC:Art.854. Para possibilitar a 

penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a 

requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, 

determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico 

gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que 

torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, 

limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.Desta 

forma, procedi, nesta data, a penhora on-line de eventuais valores 

depositados em qualquer aplicação financeira do executado, limitado ao 

valor total da dívida, conforme inclusão da minuta de Requisição de 

Informações. Aguarde-se, por 72 horas, em gabinete, a resposta das 

instituições financeiras e, em caso de bloqueio de valores, intime-se o 

executado para que, querendo e, no prazo legal, ofereça impugnação. 

Neste caso, determino seja transferida para a conta única, vinculando o 

valor a este processo, com a lavratura do termo de penhora nos autos e 

subsequente intimação das partes.Cumpra-se.

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000187-31.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR BONIFACIO CARNEIRO (REQUERENTE)

JOSE BONIFACIO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AVELINA ALVES BARROS OAB - TO5662 (ADVOGADO(A))

REJONRLEY GONCALVES DA CONCEICAO OAB - TO7558 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL NASCIMENTO VIEIRA ARAÚJO (REQUERIDO)

HILARIO MOACIR HERTER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

RICA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de: intimar para Audiência de Conciliação para o dia 10 de 

dezembro de 2018, às 15:00 horas (MT) no CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE VILA RICA. Vila Rica, 26 de 

outubro de 2018. Clarice Viega Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA 

CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35541603

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 16045 Nr: 1416-92.2008.811.0049

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VINICIUS LOPES SOHNE, FABIANE LOPES SOHNE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA BISPO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR RIBAS - OAB:2.793/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO AUGUSTO BENEZ 

DOS SANTOS - OAB:17861-A/MT, THIAGO AUGUSTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:22.267/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes a se manifestarem acerca da 

Certidão de fls. 91, requerendo o que entenderem de direito, no prazo de 

10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 47412 Nr: 1331-96.2014.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTÁVIO MENDES DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SÉRGIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 
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legal acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 74, "deixei de citar: 

Otavio Mendes do Prado...".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62508 Nr: 2537-43.2017.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIS RENATO GARCIA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO AUGUSTO BENEZ 

DOS SANTOS - OAB:17861-A/MT

 . Assim, RECEBO a denúncia por, preliminarmente, vislumbrar a satisfação 

dos requisitos do artigo 41 do Código Processo Penal e a ausência das 

hipóteses do art. 395 do Código do Processo Penal.Considerando os 

critérios dos artigos 394 do Código do Processo de Penal, consigno que o 

procedimento será comum e o rito ordinário.Nos termos do Código de 

Processo Penal, artigo 396, determino a citação do (a) denunciado (a) 

para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, na 

forma do artigo 396-A do mesmo diploma procedimental, devendo constar 

no mandado que, na resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo 

que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

08 (oito), qualificando-as e requerendo a intimação, quando necessário.O 

oficial deverá indagar ao (à) acusado (a) se possui advogado constituído 

ou condições para contratar um. Caso o acusado declare não possuir 

condições para constituir advogado, voltem os autos conclusos para 

nomeação de defensor dativo.II. Defiro o pedido de juntada das folhas e 

certidões de antecedentes criminais em nome do (a) acusado (a), 

conforme requerido pelo MP.III. Havendo processo de execução penal em 

trâmite em desfavor do réu, proceda-se à comunicação do juízo 

competente, conforme determinado pela Resolução CNJ nº. 113/2007, 

artigo 20.IV. Comunique-se o recebimento da denúncia ao Distribuidor 

desta comarca e ao Instituto de Identificação, bem como, proceda-se a 

alimentação do banco de dados do Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC).V. Após a apresentação da resposta à acusação e 

juntada dos antecedentes criminais do acusado, renove-se vista dos 

autos ao Ministério Publico para análise do cabimento do benefício da 

suspensão condicional do processo.Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67500 Nr: 2518-03.2018.811.0049

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, APDC, RADJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASC, RNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RODRIGO NASCIMENTO DOS SANTOS, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: TRATA-SE DE AÇÃO DE FIXAÇÃO DE GUARDA C/C 

PEDIDO LIMINAR DE GUARDA PROVISÓRIA, AJUIZADA PELO MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, EM FAVOR DE 

ADRIANO PEREIRA DE CARVALHO E ROSANGELA ALVES DE JESUS, EM 

RELAÇÃO AO MENOR J.L.C.S., EM FACE DE ADRIANA SOUSA 

CARVALHO E RODRIGO NASCIMENTO DOS SANTOS, TODOS 

QUALIFICADOS NA EXORDIAL.

Despacho/Decisão: Ação de GuardaAutos: 2518-03.2018.811.0049 - 

Código: 67500Vistos.Trata-se de ação de fixação de guarda c/c pedido 

liminar de guarda provisória, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso, em favor de Adriano Pereira de Carvalho e Rosangela Alves 

de Jesus, em relação ao menor João Lucas Carvalho dos Santos, em face 

de Adriana Sousa Carvalho e Rodrigo Nascimento dos Santos, todos 

qualificados na exordial.Há nos autos notícias de que o requerente 

Adriano Pereira Carvalho é avô materno da criança e possuía a sua 

guarda de fato, até que em 04/09/2018, o Conselho Tutelar de Vila Rica 

informou o Ministério Público que a criança encontrava-se acolhido no 

Abrigo “Cantinho Feliz”, porque os requerentes alegaram não possuir 

condições de prover o sustento do infante.Consta ainda que a genitora da 

criança, com apenas 17 anos, a entregou aos requerentes, argumentando 

também não possuir condição de cuidar dele e que o genitor Rodrigo e 

seus familiares informaram que este somente o registrou em seu nome, 

não sendo ele o verdadeiro pai biológico.Afirma que diante dos fatos 

supra, o requerente manifestou o interesse de obter a guarda do menor, 

destacando que “deseja criar o neto”.Assim, considerando a situação de 

vulnerabilidade que ora se apresenta, manifestou pela concessão da 

guarda provisória da criança, a fim de resguardar seus interesses.É o 

necessário. DECIDO. Distribua-se por dependência ao feito Código 

67030.Diante da previsão legal contida no artigo 189, inciso II, do Novo 

Código de Processo Civil, processe-se em segredo de justiça.Ponderando 

a alegação de pobreza e nos termos do art. 98 do Novo Código de 

Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

ressalvando a possibilidade de revogação.É cediço que o instituto da 

guarda visa à proteção integral da criança e do adolescente, com o intuito 

de garantir ambiente saudável para o crescimento fisiológico e 

psicológico.Analisados os autos e manifestação do Douto representante 

do Ministério Público entendo plenamente cabível a concessão da guarda 

provisória do menor. Com estas considerações, DEFIRO o pedido liminar e 

concedo a guarda provisória do menor impúbere João Lucas Carvalho dos 

Santos em favor dos requerentes, Adriano Pereira de Carvalho e 

Rosangela Alves de Jesus, sem prejuízo de posterior revogação.Tome-se 

o compromisso de praxe.Expeça-se guia de desacolhimento institucional 

do menor João Lucas Carvalho dos Santos.Determino a realização do 

estudo psicossocial, pela equipe multidisciplinar credenciada perante este 

juízo no prazo de 10 (dez) dias, na residência em que a menor passará a 

residir, devendo ser avaliados todos que ali residem.Intimem-se as partes 

sobre essa decisão.Expeça-se carta precatória para Comarca de Porto 

Alegre do Norte/MT, para citação da requerida Adriana Sousa Carvalho, 

no endereço informado no item “e” da fl. 07, cientificando-a de que o prazo 

para contestar começará a fluir a partir da citação.Considerando a 

informação do item “f”, cite-se o requerido por edital, no prazo legal. 

Decorrido o prazo e não havendo resposta, voltem conclusos para 

nomeação de Curador Especial.Ciência ao Ministério Público. Às 

providências.Cumpra-se com URGÊNCIA.Vila Rica-MT, 19 de outubro de 

2018.Carlos Eduardo de Moraes e SilvaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAIRA DIAS ABREU, 

digitei.

Vila Rica, 26 de outubro de 2018

Clarice Viega Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 52483 Nr: 277-27.2016.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO EMILIO PEREIRA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR RIBAS - 

OAB:2.793/MT

 EDITAL

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAULO EMILIO PEREIRA SOARES, Cpf: 

01665422297, Filiação: Irineu Pereira Soares e Izaura Pereira Soares, data 

de nascimento: 16/10/1976, brasileiro(a), natural de Natividade-TO, 

solteiro(a), desempregado. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DO SENTENCIADO, ACIMA 

QUALIFICADO, PARA QUE COMPAREÇA NESTA SECRETÁRIA PARA FINS 

DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES APREENDIDOS ÀS FLS. 57 DESTES 

AUTOS CONSISTENTE EM R$ 45,00 (QUARENTA E CINCO REAIS).

Despacho/Decisão: Vistos.Analisados os autos, verifico que resta 

pendente a questão da destinação dos valores apreendidos com o réu às 

fls. 57 destes autos.Em que pese a sentença condenatória proferida às 

fls. 141/147, observo que não houve a comprovação de que os referidos 

valores apreendidos são de fato, fruto do crime, portanto, determino a 
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restituição dos valores ao sentenciado.Intime-se o réu por edital para que 

recolha os valores apreendidos dentro do prazo de 30 (trinta) dias.Às 

providências.Após, nada mais havendo, arquivem-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAIRA DIAS ABREU, 

digitei.

Vila Rica, 26 de outubro de 2018

Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33497 Nr: 1893-84.2013.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Oliveira de Souza 

- OAB:8322/MT, João Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A

 Logo, à vista da fundamentação expendida, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos manejados pelo Ministério Público em face de JOSÉ CARLOS DE 

ARAÚJO, e, via de consequência, ABSOLVO o acusado anteriormente 

qualificado nos autos, da acusação consistente na prática da infração 

penal descrita no artigo 339, do Código Penal o que faço com fundamento 

no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. VALE A PRESENTE 

COMO MANDADO.Dispensado o registro na forma do Provimento 

42/08/CGJ. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

cautelas, baixas, e anotações de estilo. Intimem-se. Ciência ao Ministério 

Público e Defesa.Às providências.P.R.I.C.Alto Garças/MT, 25 de outubro 

de 2018.LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 32929 Nr: 1318-76.2013.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anselma Cardoso da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jakson Ricardo Freier - 

OAB:13.420/MT

 DESPACHO.

Vistos em correição.

Intime-se o advogado da acusada para que apresente alegações finais em 

seu favor, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, tornem-me conclusos para prolação de sentença.

Às providências.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 46830 Nr: 444-52.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESSICA MICAELLA MOURA CARMO, SONIA DARC 

CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO MINERVINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Alto Garças-MT - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA 

ALVES - OAB:5177

 No mais, tendo em vista o pagamento integral da dívida, conforme teor da 

certidão de ref. 58, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, JULGO 

EXTINTA a presente execução com resolução do mérito.Sem custas e 

honorários, eis que a exequente é beneficiária da assistência judiciária 

gratuita.A PRESENTE DECISÃO SERVE COMO OFÍCIO, ALVARÁ DE 

SOLTURA E CARTA PRECATÓRIA, EIS QUE O EXECUTADO 

ENCONTRA-SE RECOLHIDO NA CIDADE DE ALTO ARAGUAIA/MT.Ciência 

ao Ministério Público e à Defesa.Expeça-se alvará judicial em favor da 

Autora dos valores depositados.Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

com as baixas e anotações de estilo.P.R.I.CLENER LEOPOLDO DA SILVA 

COELHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 57526 Nr: 1549-30.2018.811.0035

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRP, MGR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Ante a certidão de ref.12 intime-se o exequente em termos de 

prosseguimento do feito, prazo 05(cinco) dias.

Após, conclusos.

 Às providências.

______________________________

Lener Leopoldo da Silva Coelho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 55714 Nr: 971-67.2018.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Eduardo Pereira Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Quênesse Dyogo do Carmo 

- OAB:10286/MT

 Código nº: 55714

DECISÃO.

Vistos em correição.

Observa-se que as alegações apresentadas pelo denunciado 

confundem-se com o próprio mérito da demanda, razão pela qual 

imprescinde de instrução probatória.

 Outrossim, por verificar que não estão presentes circunstâncias que 

ensejam a absolvição sumária do acusado nos termos do art. 397 e 

incisos do Código de Processo Penal. Inexistindo outras questões de 

ordem material ou processual que possa impedir o processamento do 

feito, impõe-se o seu prosseguimento com a devida instrução processual.

Isto posto, determino o prosseguimento do feito e, designo a audiência de 

instrução e julgamento, para o dia 14/11/2018 às 10h00min.

Intimem-se o(s) reú(s) e as testemunhas arroladas para comparecerem à 

audiência supradesignada, expedindo-se carta precatória para 

testemunhas que porventura não residam nesta comarca, caso houver, 

para sua oitiva perante o juízo do local onde estiverem.

A presente decisão vale como mandado de intimação.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 58261 Nr: 1813-47.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odival Antônio Pazetti, Marilda Aparecida Penna Pazetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roland Trentini, Marlene da Silva Trentini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE TOLEDO MARTINS 

BACCETTO - OAB:OAB/SP 331001, MARCELO BACCETTO - 

OAB:103478

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.[...] III – DAS DETERMINAÇÕES GERAIS Assim, 
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consoante toda a fundamentação acima, suspendo a presente ação 

enquanto durar o prazo de blindagem (stay period) da Recuperação 

Judicial nos autos Cód. 54248. Após este período, remetam-se os 

presentes imediatamente à conclusão.Postergo à análise dos pedidos 

liminares para após a realização da audiência de conciliação a ser 

posteriormente designada. No que tange ao parcelamento das custas 

Levando-se em consideração os argumentos trazidos pela parte autora 

quanto a necessidade do parcelamento de custas judiciais importante 

mencionar o artigo 468, § 7º da CNGC:Art. 468. A gratuidade da justiça 

abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios, na forma da lei. § 7º O parcelamento poderá 

ser realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à 

correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz.

(grifei)Desse modo, considerando o disposto no referido, no que diz 

respeito ao parcelamento das custas judiciais, DEFIRO o parcelamento em 

até 06(seis) parcelas mensais, conforme determina a CNGC. Às 

providências. Cumpra-se.LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37461 Nr: 261-52.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos a autora para que se manifeste sobre o seu 

prosseguimento, no prazo legal, sob pena de estorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37205 Nr: 110-86.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adircilene Antonia de Bastos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 IMPULSIONO os autos a autora para que se manifeste sobre o seu 

desarquivamento, no prazo legal, sob pena de estorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37078 Nr: 12-04.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTA DE CARVALHO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 IMPULSIONO os autos a autora para que se manifeste sobre o seu 

prosseguimento, no prazo legal, sob pena de estorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 36897 Nr: 2125-62.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izaides Batista da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 IMPULSIONO os autos a autora para que se manifeste sobre o seu 

prosseguimento, no prazo legal, sob pena de estorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34609 Nr: 636-87.2014.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLACEDINA MENDONÇA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 34609

 Vistos em correição.

 Trata-se de ação previdenciária movida por Placedina Mendonça Borges 

em desfavor do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).

 Considerando que o executado efetuou o pagamento do valor que é 

devido, julgo extinta a presente execução na forma do art. 924, inciso II, do 

CPC.

 Expeça-se o respectivo alvará. Cumpra-se o §3º, do artigo 450 da CNGC:

"§3º - O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a 

liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu 

sucessor, se possível, através de qualquer meio de comunicação.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

 Expeça-se o necessário.

 P.R.I.C.

Alto Garças/MT, 23 de outubro de 2018.

____________________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37506 Nr: 291-87.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELMA DIAS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para que 

manifeste-se em réplica a contestação apresentada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 14878 Nr: 908-86.2011.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Brandão dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Humberto Moreira Lima - 

OAB:221274/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 14878

 Vistos em correição.

 Trata-se de ação previdenciária movida por Sebastião Brandão dos 

Santos em desfavor do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).

 Considerando que o executado efetuou o pagamento do valor que é 

devido, julgo extinta a presente execução na forma do art. 924, inciso II, do 

CPC.

 Expeça-se o respectivo alvará. Cumpra-se o §3º, do artigo 450 da CNGC:

"§3º - O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a 

liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu 

sucessor, se possível, através de qualquer meio de comunicação.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.
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 Expeça-se o necessário.

 P.R.I.C.

Alto Garças/MT, 23 de outubro de 2018.

____________________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34984 Nr: 938-19.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renildo Fraga Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT, INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Código nº: 34984

SENTENÇA

Vistos em correição.

Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE TEMPO DE SERVIÇO proposta por 

RENILDO FRAGA RAMOS, em face de MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS-MT E 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, todos devidamente 

qualificados nos autos.

É o relatório. Decido.

Levando-se em consideração a petição colacionada aos autos às fls.110, 

a qual a parte autora informa a perda do objeto, eis que, mesmo sem o 

reconhecimento do tempo de serviço prestado em favor do primeiro 

requerido fora transferido para reserva, alcançando seu objetivo, de rigor 

a extinção da presente ação.

Tendo em vista a perda do objeto, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil.

Custas pelo Autor. Sem honorários..

P.R. I.C.

Alto Garças/MT, 24 de outubro de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 10431 Nr: 988-55.2008.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio de Cezar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Akita - OAB:213095/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº: 10431

Vistos, em correição.

 Trata-se de cumprimento de sentença prosposto por Antonio de Cezar em 

face de Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

 Considerando que o executado efetuou o pagamento do valor que é 

devido, JULGO EXTINTA a presente execução na forma do art. 924, inciso 

II, do CPC.

 Expeça-se o respectivo alvará. Cumpra-se o artigo 450, §3º da CNGC:

"450, §3º - O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que 

autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de 

comunicação."

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário

 P.R.I.C.

 Alto Garças/MT, 23 de outubro de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

Juiz De Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 9756 Nr: 495-78.2008.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natalício José Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cândido Parreira Duarte Neto - 

OAB:86.374 SP, Marcos Eduardo da Silveira Leite - OAB:137269/SP, 

Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, Patrícia Mariano da Silva - 

OAB:171.255 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº: 9756

Vistos, em correição.

 Trata-se de cumprimento de sentença prosposto por Natalício Neves em 

face de Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

 Considerando que o executado efetuou o pagamento do valor que é 

devido, JULGO EXTINTA a presente execução na forma do art. 924, inciso 

II, do CPC.

 Expeça-se o respectivo alvará. Cumpra-se o artigo 450, §3º da CNGC:

"450, §3º - O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que 

autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de 

comunicação."

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário

 P.R.I.C.

 Alto Garças/MT, 23 de outubro de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz De Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 50255 Nr: 2245-03.2017.811.0035

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HIGHOR DJAMILER MENDES 

SANTOS - OAB:14525/O

 Código nº: 50255

 DECISÃO/ Mandado de Intimação.

Observa-se que as alegações apresentadas pela denunciada 

confundem-se com o próprio mérito da demanda, razão pela qual 

prescinde de instrução probatória.

 Outrossim, por satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP, recebo a 

denúncia na forma interposta em juízo. Verifico que não estão presentes 

circunstâncias que ensejam a absolvição sumária do acusado nos termos 

do art. 397 e incisos do Código de Processo Penal. Inexistindo outras 

questões de ordem material ou processual que possa impedir o 

processamento do feito, impõe-se o seu prosseguimento com a devida 

instrução processual.

Ante o recebimento da denúncia, procedam-se as anotações pertinentes 

junto ao Cartório Distribuidor, Sistema Apolo e capa dos autos, na forma 

do item 3.1.13 da CNGC/MT.

Por fim, conforme determina o art. 56 da Lei de Drogas, designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 06/12/2018, às 14h00min.

Intimem-se o réu e as testemunhas arroladas para comparecer na data 

designada, expedindo-se carta precatória para testemunhas que 

porventura não residam nesta comarca, caso houver, para sua oitiva 

perante o juízo do local onde estiverem.

A presente decisão vale como mandado de intimação.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa do denunciado.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 38715 Nr: 738-75.2015.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOISÉS BARBOSA DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036829/10/2018 Página 750 de 998



QUEIROZ - OAB:OAB/MT 11.759

 Código nº: 38715

DECISÃO.

Vistos em correição.

Observa-se que as alegações apresentadas pelo denunciado 

confundem-se com o próprio mérito da demanda, razão pela qual 

imprescinde de instrução probatória.

 Outrossim, por verificar que não estão presentes circunstâncias que 

ensejam a absolvição sumária do acusado nos termos do art. 397 e 

incisos do Código de Processo Penal. Inexistindo outras questões de 

ordem material ou processual que possa impedir o processamento do 

feito, impõe-se o seu prosseguimento com a devida instrução processual.

Isto posto, determino o prosseguimento do feito e, designo a audiência de 

instrução e julgamento, para o dia 05/12/2018 às 16h30min.

Intimem-se o(s) reú(s) e as testemunhas arroladas para comparecerem à 

audiência supradesignada, expedindo-se carta precatória para 

testemunhas que porventura não residam nesta comarca, caso houver, 

para sua oitiva perante o juízo do local onde estiverem.

A presente decisão vale como mandado de intimação.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37947 Nr: 491-94.2015.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mateus Pessoa Dal Piva, Luan Rebert Mathias 

da Silva, Cleber Rezende de Novais, LUIZ CARLOS CORREA RODRIGUES, 

RODRIGO LOURA DE SOUZA, Osmar Ribeiro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 Código nº: 37947

DECISÃO.

Vistos em correição.

Observa-se que as alegações apresentadas pelos denunciados 

confundem-se com o próprio mérito da demanda, razão pela qual 

imprescinde de instrução probatória.

 Outrossim, por verificar que não estão presentes circunstâncias que 

ensejam a absolvição sumária dos acusados nos termos do art. 397 e 

incisos do Código de Processo Penal. Inexistindo outras questões de 

ordem material ou processual que possa impedir o processamento do 

feito, impõe-se o seu prosseguimento com a devida instrução processual.

Isto posto, determino o prosseguimento do feito e, designo a audiência de 

instrução e julgamento, para o dia 05/12/2018 às 14h00min.

Intimem-se o(s) reú(s) e as testemunhas arroladas para comparecerem à 

audiência supradesignada, expedindo-se carta precatória para 

testemunhas que porventura não residam nesta comarca, caso houver, 

para sua oitiva perante o juízo do local onde estiverem.

A presente decisão vale como mandado de intimação.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 36066 Nr: 1618-04.2014.811.0035

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mikchel de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CHAVES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro a produção de prova oral, depoimento pessoal e testemunhal e, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 14/11/2018, às 

17h40min. Intimem-se as partes para apresentarem o rol de testemunhas 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 450 do NCPC), caso ainda não o tenham 

feito.Nos termos do art. 455 do NCPC, cabe ao advogado da parte informar 

ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação 

deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias 

da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento.A intimação por via judicial somente é 

possível quando: I - tentativa do advogado foi frustrada; II - sua 

necessidade for devidamente demonstrada pela parte ao juiz; III - figurar 

no rol de testemunhas servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o 

requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir; 

IV - a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou pela 

Defensoria Pública; V - a testemunha for autoridade prevista no art. 454 

do NCPC.A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação do advogado, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.A 

inércia do advogado em relação à comunicação da testemunha implica a 

desistência da sua inquirição (art. 455, § 3º, NCPC).Em observância com o 

que dispõe o art. 357, §1º, do NCPC, intimem-se as partes para que estas 

manifestem se há esclarecimentos a serem feitos ou solicite ajustes, no 

prazo comum de 05 (cinco) dias, ficando cientes que findo o prazo a 

presente decisão se torna estável.No mais, fixo o número máximo de 03 

(três) testemunhas para cada parte por fato narrado na inicial, conforme 

dispõe o art. 357, § 6º, do NCPC.Cumpra-se e expeça-se o 

necessário.LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 42830 Nr: 1587-02.2017.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul 

de Mato Grosso - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL VITALINO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6.358-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar a parte exequente, por 

meio de seu procurador, para se manifestar acerca do mandado/certidão 

de Ref. 35 no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 18465 Nr: 348-41.2009.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lairto João Sperandio, Jucineia Menezes de 

Carvalho, JULIANA MAGALHÃES SIMÕES DE SÁ, Mario Pais Barboza, 

Robison Junio Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO ALEXANDRE 

MARTINS BERTIN - OAB:5925/MT, Iran Negrão Ferreira - 

OAB:7209-PR, Mauro Andre da Silva Barbosa - OAB:5049/O-MT, 

Moisés Borges Rezende Júnior - OAB:5.374/MT, Núbia Carla Luiz 

Mendes - OAB:14.335-B/MT, Roadam Jhonei de Paula Leal - 

OAB:14398/MT

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 1035, que serve a presente 

para fins de intimar a defesa dos acusados para apresentação de 

Memoriais Finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 40081 Nr: 2312-25.2016.811.0092
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul 

de Mato Grosso - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO APARECIDO GONÇALVES , Mileide 

Solange Tonsis Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6.358-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINA JARDIM DOS 

SANTOS - OAB:75250

 Certifico e dou fé que serve a presente certidão para fins de intimar a 

parte Autora, por meio de seu advogado, para, no prazo de 10 (dez)dias, 

retirar a carta precatória no balcão desta secretaria para distribuição ou 

comprovar o recolhimento das custas para cumprimento no juízo 

deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 38078 Nr: 968-09.2016.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Disal Administradora de Consórcio LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEVAN DAS CHAGAS DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que serve a presente certidão para fins de intimar a 

parte Autora, por meio de seu advogado, para, no prazo de 10 (dez)dias, 

retirar a carta precatória no balcão desta secretaria para distribuição ou 

comprovar o recolhimento das custas para cumprimento no juízo 

deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 50679 Nr: 2267-50.2018.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Agenor Oliveira da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por 

meio de seu advogado, para se manifestar acerca do mandado/certidão 

de Ref. 17, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 50043 Nr: 1933-16.2018.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RELdB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI - OAB:180242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 Cód. 50043

Daylla Barcelos Nascimento, devidamente representada pela sua genitora 

Rayla Eduarda Lofiego de Barros ajuizou Ação de Alimentos c/c guarda 

em face de João Francisco Barcelos.

Conforme termo de audiência de fls. 25/26, as partes acordaram com 

relação à guarda e alimentos.

O Ministério Público manifestou pela homologação do acordo.

 Diante do exposto, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o presente acordo celebrado entre as partes, decidindo a lide com 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea b, do 

Novo Código de Processo Civil.

Fixo os honorários advocatícios a serem custeados pelo Estado de Mato 

Grosso ao advogado nomeado por este juízo para atuar em favor da 

requerente no importe de 3 (três) URH.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita.

Isento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se, com as baixas 

necessárias.

Ciência ao Ministério Público.

P.I

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 49952 Nr: 1894-19.2018.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JdJG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdCG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL - OAB:14398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 As partes celebraram acordo, requerendo a homologação judicial.

Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as 

partes, para que produzam seus efeitos legais, ficando resolvido o mérito, 

nos termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil, e por 

consequência DECRETO o divórcio do casal.

 Expeça-se ofício ao CRPN competente para a devida averbação na 

certidão de casamento do casal, consignando que a autora retornará a 

usar o nome de solteira.

Defiro as partes os benefícios da justiça gratuita.

Com o trânsito em julgado, procedam-se às baixas e anotações 

necessárias, e arquivem-se os autos, independentemente de nova 

determinação.

P.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 50678 Nr: 2266-65.2018.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Buscariol de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO EDUARDO DE 

ALBUQUERQUE BERTHE - OAB:19.053/MS, PATRICIO JHONATAN 

BARBOSA GOELZER - OAB:24.322/MT

 A lei é clara. De acordo com o disposto no § 2º do Art. 3º do Decreto-Lei 

nº 911/69, "No prazo do § 1º, isto é, cinco dias após executada a liminar 

de busca e apreensão, o devedor fidiciante poderá pagar a integralidade 

da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor 

fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do 

ônus."

Evidentemente, se já houve pagamento parcial junto ao Cartório de 

Protesto, basta o depósito do saldo remanescente.

Assim, aguarde-se o decurso dos prazos processuais pendentes e/ou 

depósito judicial do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33934 Nr: 76-37.2015.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Produtos Agropecuarios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Legeski Monegate, Jairo Marcos Bortolás, 

Maria de Lurdes Kuhn Bortolas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio José Tessaro - 

OAB:3.162/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que serve a presente para fins de intimar a parte exequente, por 

meio de seu procurador, acerca das datas designadas para praceamento 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036829/10/2018 Página 752 de 998



do bem, a saber: 1º Leilão dia 19.11.2018 às 14horas; 2º Leilão dia 

29.11.2018 às 14horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 36137 Nr: 59-64.2016.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória (art. 201 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LEMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Monteiro David

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Alexandre Rumiatto - 

OAB:.16856/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que serve a presente para fins de intimar a parte exequente, por 

meio de seu procurador, acerca das datas designadas para praceamento 

do bem, a saber: 1º Leilão dia 19.11.2018 às 14horas; 2º Leilão dia 

29.11.2018 às 14horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 22552 Nr: 268-72.2012.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DCAG, RAdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT, Hugo Ramos Vilela - OAB:Mat. 100184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Considerando que houve o pagamento integral por parte do executado, 

nos termos do art. 924, II do NCPC, JULGO EXTINTA a presente execução 

movida por Days Cristofer Arantes Gomes em face de Junior Gomes dos 

Santos, o que faço com resolução de mérito.

Revogo a prisão civil do executado e determino a expedição do Alvará de 

Soltura, colocando-o em liberdade, salvo se estiver preso por outro 

motivo.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Sem custas e honorários.

P.I.

Alto Taquari, 26 de outubro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33973 Nr: 89-36.2015.811.0092

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: THAIS RODRIGUES DE ALMEIDA, VRDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEF MORAIS BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI - OAB:180242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roadam Jhonei de Paula 

Leal - OAB:14398/MT

 Intime-se o executado para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre a petição de Ref. 127 e Parecer Ministerial de Ref. 133.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000264-08.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA FABIANA RODRIGUES CRAVEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS OAB - MT0013156A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

TAQUARI JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI Rua 

Altino Pereira de Souza, S/N, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - 

MT - CEP: 78785-000 CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e artigo 

482, VI, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria- Geral da 

Justiça - CNGC, impulsiono este autos por certidão com a finalidade de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar Impugnação à 

Contestação. Alto Taquari - MT, 26 de outubro de 2018. Mariângela 

FErreira Cerantes Gestora Judiciário do Juizado Especial Portaria n.7 

08/2018 - DF

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010031-19.2016.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NAZARE DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

TAQUARI JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI Rua 

Altino Pereira de Souza, S/N, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - 

MT - CEP: 78785-000 CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e artigo 

482, VI, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria- Geral da 

Justiça - CNGC, impulsiono este autos por certidão com a finalidade de 

intimar a parte autora para se manifestar nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias, ante o pedido expresso pela parte requerida. Alto Taquari - 

MT, 26 de outubro de 2018. Mariângela Ferreira Cerantes Gestora 

Judiciário Portaria n.º 08/2018-DF

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010045-66.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE VIANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

TAQUARI JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI Rua 

Altino Pereira de Souza, S/N, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - 

MT - CEP: 78785-000 CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e artigo 

482, VI, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria- Geral da 

Justiça - CNGC, impulsiono este autos por certidão com a finalidade de 

intimar a parte autora para se manifestar acerca do resultado negativo do 

Alvará. Alto Taquari - MT, 26 de outubro de 2018. Mariângela Ferreira 

Cerantes Gestora Judiciário do Juizado Especial Portaria n.º 08/2018-DF

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 43909 Nr: 2228-87.2017.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Eduardo de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no parágrafo único do art. 84 da Lei n. 

9.099/95, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE dos autores do fato Carlos 

Eduardo de Carvalho e Diego Aurélio Guimarães do Nascimento.O 

presente feito não constará para os fins de antecedentes criminais, 

tampouco efeitos civis, somente para vedar o mesmo benefício no prazo 

de 5 (cinco) anos (LJE, § 4º, art. 76).Por se tratar de extinção da 

punibilidade, tenho por desnecessária a intimação do autor do fato, em 

consonância com os enunciados nº 104 e 105 do FONAJE. ENUNCIADO 

Nº 105É dispensável a intimação do autor do fato ou do réu das sentenças 

q u e  e x t i n g u e m  s u a  p u n i b i l i d a d e .  ( A p r o v a d o  F o n a j e 

Florianópolis/SC).Publique-se, pelo prazo de 10 dias, ficando considerada, 

desde já, como transitada esta decisão, na falta de recurso dentro do 

referido prazo. Ciência ao Ministério Público.SEM CUSTAS NEM 

HONORÁRIOS.P.I.
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000217-34.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE DA SILVA - MERCEARIA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GRD GUIA REGIONAL BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE LAMUNIER ALEXANDRE MONGELLI OAB - SP152191 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Processo: 

1000217-34.2018.8.11.0092. REQUERENTE: ROSILENE DA SILVA - 

MERCEARIA - ME REQUERIDO: GRD GUIA REGIONAL BRASIL Homologo, 

por sentença, o acordo entabulado entre as partes, para que produza os 

seus efeitos jurídicos e legais, ficando, por consequência, resolvido o 

mérito da causa, nos termos do art. 487, III, “b”. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. Esclareço que, a 

sentença homologatória de conciliação ou transação, dispensa a intimação 

das partes e de seus patronos, procedendo-se ao arquivamento imediato 

do feito. P.I. ALTO TAQUARI, 22 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000205-20.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DE PAULA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Processo: 

1000205-20.2018.8.11.0092. REQUERENTE: ELIANE DE PAULA MARTINS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Trata-se de Embargos de Declaração opostos 

pela requerida Telefônica Brasil S/A em face da sentença lançada nos 

autos. Aduziu a parte embargante que houve omissão no que diz respeito 

decretação da sua revelia por ausência em audiência de conciliação e não 

apresentação de contestação, uma vez que apresentou a referida 

contestação, sendo omissa a sentença neste ponto, além de que a 

sentença embargada não fundamentou a existência do dano alegado. 

Pede a correção do vício apontado e a reforma da. (I.D15919100) É o 

relatório. DECIDO. Pois bem, em que pese os argumentos lançados pela 

parte embargante, entendo que a sentença exarada não possui qualquer 

omissão ou contradição. Na realidade, tem-se um descontentamento com a 

Justiça da decisão, cujo meio cabível para impugnação não é o escolhido 

pela parte, mas recurso próprio à superior instância. Nesse sentido é a 

orientação jurisprudencial: “Efeitos modificativos. Os embargos de 

declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o 

julgado e requerer sua alteração. Por isso não se admite embargos de 

declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos 

requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil” (STJ - Corte Especial, 

ED no REsp 437.380, Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, DJU 23.5.05). 

Ademais, conforme determina o artigo 20 da Lei 9.099/95: “Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo de o contrário resultar da convicção do Juiz”. Logo, 

deve ser mantida a decretação da revelia da Embargante, nos termos da 

sentença embargada. ANTE O EXPOSTO, conheço mas REJEITO os 

embargos declaratórios, mantendo-se inalterada a sentença. Intimem-se. 

ALTO TAQUARI, 22 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-39.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE MARTINS BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTALUM COMERCIO DE ALUMINIO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEILIANE ABREU DIAS OAB - TO3291 (ADVOGADO(A))

LOANA MICOANSKI DA COSTA OAB - PR58178-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Processo: 

1000055-39.2018.8.11.0092. REQUERENTE: LUCIENE MARTINS BATISTA 

REQUERIDO: ANTALUM COMERCIO DE ALUMINIO LTDA - EPP Trata-se de 

Embargos de Declaração opostos pela requerida ANTALUM COMÉRCIO DE 

ALUMÍNIO LTDA EPP em face da sentença lançada nos autos. Aduziu a 

parte embargante que houve omissão, uma vez que, ao contrário do 

declinado na sentença a parte embargante se desincumbiu de provar o 

fato impeditivo do direito da Embargada, o que não foi observado na 

sentença, além de que a condenação em dano moral por protesto indevido 

foi fixada mesmo com inscrição preexistente. Por fim, alega cerceamento 

de defesa, uma vez que havia pedido de designação de audiência de 

instrução. Pede a correção do vício apontado e a reforma da. 

(I.D15934563) É o relatório. DECIDO. Pois bem, em que pese os 

argumentos lançados pela parte embargante, entendo que a sentença 

exarada não possui qualquer omissão ou contradição. Na realidade, 

tem-se um descontentamento com a Justiça da decisão, cujo meio cabível 

para impugnação não é o escolhido pela parte, mas recurso próprio à 

superior instância. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: “Efeitos 

modificativos. Os embargos de declaração não são palco para a parte 

simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por 

isso não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos 

quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de 

Processo Civil” (STJ - Corte Especial, ED no REsp 437.380, Min. Menezes 

Direito, j. 20.4.05, DJU 23.5.05). ANTE O EXPOSTO, conheço mas REJEITO 

os embargos declaratórios, mantendo-se inalterada a sentença. 

Intimem-se. ALTO TAQUARI, 22 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 15096 Nr: 964-16.2004.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daruich Hammoud - 

OAB:3688-A, Edmara Dantas Rodrigues - OAB:8054/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO BATISTA MUNIZ SOUZA, Filiação: 

Djalma Costa Souza e Domingas Muniz Souza, data de nascimento: 

24/06/1959, brasileiro(a), natural de Viana-MA, garimpeiro, Telefone 

009802477856. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: DISPOSITIVO. Ante o exposto, provada a existência do fato, 

havendo indícios de autoria e não evidenciada de plano a ocorrência de 

circunstância excludente da ilicitude do fato ou dirimente da culpabilidade 

do réu, julgo admissível a denúncia, para o efeito de PRONUNCIAR João 

Batista Muniz Souza como incurso nas sanções do art. 121, §2º, I e IV, c/c 

art. 29, ambos do Código Penal, determinando seja ele submetido a 

julgamento pelo E. Tribunal do Júri desta Comarca, em consonância com o 

estabelecido no art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.Mantenho o 

decreto de prisão preventiva do pronunciado, agora também como 
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decorrência da presente sentença. Considero, primeiramente, a existência 

de prova quanto à materialidade delitiva e de indícios suficientes de 

autoria. Em segundo lugar, a custódia cautelar se faz necessária para 

assegurar a aplicação da lei penal, pois a presença do réu é indispensável 

para o prosseguimento do feito e aquele, ao evadir-se do distrito da culpa, 

demonstrou sua clara intenção de não colaborar com a realização da 

Justiça. PROVIMENTOS FINAIS:1) Consultem-se os Tribunais Regionais 

Eleitorais deste Estado e do Estado de origem do réu, em busca de 

eventuais dados cadastrais em seu nome. Infrutíferas as buscas, 

oficie-se, com idêntica finalidade, às companhias prestadoras de serviços 

de fornecimento de energia elétrica dos mesmos locais.2) Com o retorno 

positivo de algumas das consultas, renove-se o mandado de prisão do 

acusado, deprecando-se o seu cumprimento, se for o caso. Negativos os 

retornos, renove-se o mandado de prisão e distribua-se como determina o 

item 7.15.15.1. da CNGC.3) Cumprida a ordem de prisão, intime-se 

pessoalmente o réu da presente sentença. 4) Ocorrendo a preclusão pro 

judicato, vistas ao nobre representante do Ministério Público, para os fins 

do art. 416 do Código de Processo Penal.5) Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mariana Homann 

Moraes da Luz, digitei.

Apiacás, 25 de outubro de 2018

Yuri Coimbra Muniz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 45963 Nr: 692-07.2013.811.0084

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Messias Alves de Souza, Vanda Dutra de Jesus 

de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelor Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eustáquio Inácio de Noronha 

Neto - OAB:12.548, Jessica de Almeida - OAB:, Nícolas Massaharu 

Ishitani - OAB:MT0015285O, Renata Maria dos Santos Castaldeli - 

OAB:

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação da parte requerida acerca 

da sentença prolatada no dia 28.09.2018 : ”... Fundamento e decido.

 Trata-se de ação reivindicatória com indenização por perdas e danos 

materiais e antecipação de tutela proposta por MANOEL MESSIAS ALVES 

DE SOUZA e sua esposa VANDA DUTRA DE JESUS DE SOUSA em face 

de ADELOR ALVES DOS SANTOS.

 Entre um ato e outro, as partes compuseram amigavelmente.

 Pois bem, comprovado aos autos o cumprimento integral do acordo 

entabulado entre as parte a extinção do presente feito é medida que se 

impõe.

Assim, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo 

Civil.

Custas pela parte requerente, ficando SUSPENSA a exigibilidade das 

mesmas pelo quinquídio legal, na forma do § 3º do art. 98 do CPC, vês que 

defiro neste momento os benefícios da justiça gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Apiacás-MT, 28 de setembro de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz Substituto”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 30694 Nr: 2285-86.2004.811.0084

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Antonio Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mautra Agrícola e Colonização S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valentin Peron - OAB:7524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleber Dotoli Vaccari - 

OAB:131.508/ SP, Milton José Ferreira de Mello - OAB:67.699 - SP, 

Verônica Filipini Neves - OAB:128.833 SP.

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação da parte requerida acerca 

da sentença prolatada no dia 28.09.2018 : "... Destarte, considerando a 

manifestação de vontade da parte requerente e por tratar-se de direito 

disponível, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o pedido de RENÚNCIA ao direito sobre o que se funda a ação.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o feito proposto por Pedro Antonio 

Morais em desfavor de Mautra Agrícola e Colonização S/A, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “c”, do 

Código de Processo Civil.

Em relação às custas e despesas processuais, cada parte acará com os 

respectivos valores já desembolsados e, no tocante aos honorários 

advocatícios cada um arcará com os honorários de seus patronos, 

conforme acordo entabulado á fl. 209.

Em relação a eventuais custas finais, DEFIRO a gratuidade da justiça 

formulada pelo requerente, ficando a sua exigibilidade suspensa, nos 

termos do art. 98, § 2º, do CPC.

CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as cautelas 

e anotações de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Apiacás-MT, 28 de setembro de 2018.

Tibério de Lucena Batista

 Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 49535 Nr: 377-71.2016.811.0084

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RNdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO - 

OAB:37420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o 

presente feito proposto pelo RAIMUNDO NONATO DE LIMA em face de 

JENIFER DE OLIVEIRA DOS SANTOS, ambos qualificados nos autos, com 

fundamentos nos artigos 42,§ 1º do EC, 274, paragrafo único do CPC e 

485, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil.Custas pela parte autora, 

ficando SUSPENSA a exigibilidade das mesmas pelo quinquídio legal, na 

forma do § 3º do art. 98 do CPC/2015, eis que beneficiária da gratuidade 

da justiça.Sem condenação em honorários, eis que não chegou a ocorrer 

a citação da parte adversa.RECOLHA-SE eventual mandado de 

citação/intimação expedido.CERTIFICADO o trânsito em julgado 

ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais, observando-se, no 

tocante a eventuais custas remanescentes o que dispõe a 

CNGC/MT.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 33170 Nr: 794-73.2006.811.0084

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andressa Mikaele Pereira Miranda, Menor, Cauan 

Pereira Miranda, Menor, Jane Silva Pereira, Genitora

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto de Sousa Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:DefensorPúblico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Célio Reis de Oliveira - 

OAB:MT 11265

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação da parte requerida acerca 

da sentença prolatada no dia 28.09.2018 : ”... Posto isso, JULGO EXTINTO 

o presente feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 

incisos II e III, do CPC, haja vista o abandono da causa pela parte 

exequente.

Sem custas, eis que a parte é representada pelo Ministério Público como 

substituto processual.

Por fim, determino a Secretaria do Juízo o desapensamento da presente 

ação executiva em relação aos autos (código: 32759), tendo em vista a 

divergência de parte do polo passivo das demandas.

CERTIFICADO o trânsito em julgado ARQUIVE-SE, observadas as 
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formalidades legais, observando-se, no tocante a eventuais custas 

remanescentes o que dispõe a CNGC/MT.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Apiacás/MT, 28 de setembro de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 45194 Nr: 551-22.2012.811.0084

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Maoski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raquel Brazil da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eron da Silva Lemes - 

OAB:8358-B, Eron da Silva Lemes Junior - OAB:16.101/MT, 

Fernando Luis Veríssimo - OAB:14.357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALENTIN PERON - OAB:7524

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação da parte requerida acerca 

da sentença prolatada no dia 27.07.2018 : "... Diante do exposto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, tendo em vista a 

ocorrência da prescrição nos termos do art. 59, da Lei 7.357/85, com 

suporte no art. 487, II, do NCPC.

Com base no princípio da sucumbência, CONDENO o embargante ao 

pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, 

arbitrados esses em dez por cento (10%) sobre o valor da causa, nos 

termos artigo 85, § 2º, do CPC/2015.

Custas pela parte requerente, as quais já foram recolhidas as fls. 17.

Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Apiacás-MT, 27 de junho de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz Substituto "

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 47385 Nr: 861-57.2014.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pauly Ramiro Ferrari Dorado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO 

- OAB:37420

 “Vistos. 1- tendo em vista a ausência do denunciado Pauly Ramiro Ferrari 

Dorado, embora devidamente intimado, decreto a revelia do mesmo. 2 – 

declaro encerrada a audiência, abra-se vista para as partes apresentarem 

alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 56811 Nr: 1462-24.2018.811.0084

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Fernando Mesquita de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ardonil Manoel Gonzales 

Junior - OAB:13945

 “Vistos”. 1 – tendo em vista o cumprimento do ato deprecado, 

devolvam-se os autos, com as cautelas e homenagens de estilo, ao Juízo 

Deprecante.. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 46882 Nr: 533-30.2014.811.0084

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcionilo Corte Souza, Adilson Corte Souza, 

Edna Alves Correia Corte Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:OAB-MT 16.691-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Primeiramente, defiro o pedido de Ref. 38, providencie a Secretaria o 

necessário.

Da análise dos autos, observa-se que a parte autora não observou o 

disposto no art. 240 do CPC/2015, vejamos: Art. 240. A citação válida, 

ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna 

litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos 

arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). § 

1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a 

citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de 

propositura da ação. § 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) 

dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de 

não se aplicar o disposto no § 1o.

Assim, em observância ao artigo 10 do CPC/2015, para fins de evitar 

decisão surpresa, INTIME-SE a parte autora para se manifestar a respeito 

da ocorrência de prescrição nos autos, consignando-se o prazo de 

quinze (15) dias.

CUMPRA-SE.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 56378 Nr: 1245-78.2018.811.0084

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPPDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PVDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA HOISSA BENTO - 

OAB:21965/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PEDRO VIEIRA DA COSTA, Filiação: 

Francisca Sousa da Costa e João Reinaldo da Costa, data de nascimento: 

21/08/1964, natural de Crateús-CE, casado. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Processo nº: 1245-78.2018.811.0084.Código: 

56378.Vistos.RECEBO a inicial em todos os seus termos, eis que preenche 

os requisitos legais (art. 14 do CPC).Processa-se o presente feito em 

SEGREDO DE JUSTIÇA (art. 198, inciso II, do CPC).DEFIRO os benefícios 

da Justiça Gratuita, diante da presunção de veracidade da afirmação da 

parte requerente de que não possui recursos suficientes para arcar com 

as custas e as despesas processuais, nos termos do § 3º, do art. 99, do 

CPC.DEIXO de designar audiência de conciliação/mediação, uma vez que a 

parte requerida encontra-se em local incerto e desconhecido.CITE-SE o 

requerido via edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos moldes do art. 256, 

inciso II, do CPC, para apresentar resposta, consignando-se as 

advertências legais.Certificado o decurso de prazo do edital, bem como o 

lapso temporal para oferecimento de contestação, e não havendo 

manifestação nos autos, nomeio a Dra. ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VICENZI, advogada militante nesta Comarca de Apiacás/MT 

para atuar como curador especial do requerido, na forma do art. 72, inciso 

II, do CPC, devendo a Secretaria do Juízo providenciar as comunicações 

necessárias e intimar o causídico nomeado a apresentar resposta no 

prazo legal.Com a resposta, tornem conclusos para sentença.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Apiacás-MT, 03 de setembro de 2018.Tibério de 

Lucena Batista Juiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mariana Homann 

Moraes da Luz, digitei.

Apiacás, 26 de outubro de 2018

Yuri Coimbra Muniz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

Comarca de Araputanga
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Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 57078 Nr: 1604-11.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oberto dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para querendo, no prazo legal apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto tempestivamente, Ref. 

73.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 55390 Nr: 243-56.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bento Rodrigues de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto e o que mais consta nos autos do processo, diante do 

reconhecimento pelo credor da procedência das alegações da parte 

adversa, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, II/NCPC, art. 487, III, “a” -, e 

HOMOLOGO/JULGO PROCEDENTES os pedidos do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS nessa IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO para o 

fim de decotar/excluir o excesso apontado de R$. 4.846,22 (quatro mil, 

oitocentos e quarenta e seis mil reais e vinte e dois centavos) e homologar 

o débito total de R$. 23,039,17 (vinte e três mil, trinta nove reais e 

dezessete centavos), sendo R$. 21.368,74 (vinte e um mil, trezentos e 

sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos) para a parte autora e 

R$. 1.670,43 (um mil, seiscentos e setenta reais e quarenta e três 

centavos) em relação aos honorários sucumbenciais, com data base 

4/2016.Condeno a parte impugnada – NCPC, art. 90, caput e art. 91, caput 

– no pagamento das taxas, custas e despesas do processo existentes, 

bem como honorários advocatícios de sucumbência fixados no mínimo de 

10% (dez por cento) sobre o valor da diferença cobrada em 

excesso/proveito econômico obtido, considerando o grau de zelo do 

profissional, o fácil lugar de prestação do serviço, a natureza e a 

importância da causa previdenciária, o trabalho realizado pelo advogado e 

o tempo exigido para o seu serviço, com a concordância da parte adversa 

– NCPC, art. 85 e §§ 1º e 2º -, cuja exigibilidade permanecerá suspensa e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 98, § 2º e 3º(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 27201 Nr: 650-67.2011.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Emilia da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – CPC, art. 

794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925 -.Com relação aos 

emolumentos e custas judiciais, salvo quanto aos valores despendidos 

pela parte vencedora da demanda e as despesas com 

diligências/transporte dos OJAs, salvo se proporcionou meios para o 

cumprimento do ato – CNGC, art. 649, § 5º, III c/c art. 648 -, correios e 

fotocópias, por não se constituírem custas ou emolumentos – CNGC, art. 

460, caput e § 2º; TJMT PLENO, Agravo Regimental Cível n. 

1000783-02.2017.8.11.0000, DJE n. 10042, de 20/6/2017, e Expediente 

CIA n. 0074599-34.2017.8.11.0000; CNJ, Pedido de Providências n. 

0002026-73.2015.2.00.0000; STF, RE n. 108.183 e ADI n. 3694; STJ, 

Recurso Repetitivo Tema n. 396, REsp 1144687/RS e Enunciado n. 190 da 

Súmula do STJ -, isenta a autarquia - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS - perante a Justiça do Estado de Mato Grosso - Lei 

Estadual n. 7.603/2011, art. 3º, I; Prov. 27/04 – CM, art. 4º, parágrafo 

único; CNGC, art. 460 e ss. -, inexistindo no presente feito a necessidade 

de ressarcimento de valores despendidos pela parte vencedora, uma vez 

que a parte adversa é beneficiária da assistência judiciária gratuita, 

contudo deverá realizar o pagamento/adimplemento das despesas com 

diligências de OJA, correios e fotocópias, eventualmente existentes, o que 

deverá ser certificado e exigido quando do trânsito em julgado.Após o 

trânsito em julgado, certifique.Nada requerido do trânsito em julgado, 

ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da 

parte.Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”,P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 51921 Nr: 1818-70.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Silva Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto e o que mais consta nos autos do processo, diante do 

reconhecimento pelo credor da procedência das alegações da parte 

adversa, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, II/NCPC, art. 487, III, “a” –, e 

HOMOLOGO/JULGO PROCEDENTES os pedidos do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS nessa IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO para o 

fim de decotar/excluir o excesso apontado de R$. 7.861,01 (sete mil, 

oitocentos e sessenta e um reais e um centavo) e homologar o débito total 

de R$. 66.843,66 (sessenta e seis mil, oitocentos e quarenta e três reais e 

sessenta e seis centavos), sendo R$. 64.757,21 (sessenta e quatro mil, 

setecentos e cinquenta e sete reais e vinte e um centavos) para a parte 

autora e R$. 2.086,45 (dois mil, oitenta e seis reais e quarenta e cinco 

centavos) em relação aos honorários sucumbenciais, com data base 

10/2017.Condeno a parte impugnada – NCPC, art. 90, caput e art. 91, 

caput – no pagamento das taxas, custas e despesas do processo 

existentes, bem como honorários advocatícios de sucumbência fixados no 

mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da diferença cobrada em 

excesso/proveito econômico obtido, considerando o grau de zelo do 

profissional, o fácil lugar de prestação do serviço, a natureza e a 

importância da causa previdenciária, o trabalho realizado pelo advogado e 

o tempo exigido para o seu serviço, com a concordância da parte adversa 

– NCPC, art. 85 e §§ 1º e 2º -, cuja exigibilidade permanecerá suspensa e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 98, § 2º e 3º. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 53942 Nr: 1300-46.2013.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vicente Cabral Soares, Sebastiao Heleno Cabral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Isso posto, INDEFIRO o pedido do impugnante e mantenho a 

suspensão da exigibilidade das taxas, custas e despesas do processo, 

bem como honorários advocatícios, nos termos da sentença.DETERMINO 

ainda que certifique o trânsito em julgado, não sendo hipótese de remessa 

necessária/duplo grau obrigatório – CPC, art. 745 e ss./NCPC, art. 496 e 

ss. -, certifique, a fim de que seja dado o prosseguimento do necessário 

ao pagamento/adimplemento.Cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 24000 Nr: 35-14.2010.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Furini Piveta, Vandermilson Piveta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Etelmínio Arruda Salomé Neto - 

OAB:MT/ 9.869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO, tendo como partes as em epígrafe, 

cujo trânsito em julgado foi certificado e o processo devolvido, razão pela 

qual dou-me por ciente do retorno dos autos e decisum proferido pelo 

Tribunal Regional Federal da 1° região, assim como DETERMINO que intime 

as partes, uma vez que, além da iniciativa do credor para requerer o 

processamento da EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA é lícito ao devedor, antes de ser intimado para o cumprimento 

da sentença pleiteado por aquele, comparecer em juízo e oferecer em 

pagamento o valor que entender devido, apresentando memória 

discriminada do cálculo.

Por fim, feita(s) a(s) intimação(ões) e nada requerido no prazo de 15 

(quinze) dias, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 26843 Nr: 294-72.2011.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilza Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13630/MT, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO, tendo como partes as em epígrafe, 

cujo trânsito em julgado foi certificado e o processo devolvido, razão pela 

qual dou-me por ciente do retorno dos autos e decisum proferido pelo 

Tribunal Regional Federal da 1° região, assim como DETERMINO que intime 

as partes, uma vez que, além da iniciativa do credor para requerer o 

processamento da EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, é lícito ao devedor, antes de ser intimado para o cumprimento 

da sentença pleiteado por aquele, comparecer em juízo e oferecer em 

pagamento o valor que entender devido, apresentando memória 

discriminada do cálculo.

Por fim, feita(s) a(s) intimação(ões) e nada requerido no prazo de 15 

(quinze) dias, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 96448 Nr: 3830-81.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosalino Marcelino de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caixa de Assistencia e Saúde dos 

Empregados dos Correios

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Aparecida Cardoso - 

OAB:MT - 19356/O, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:SP/ 128.341

 (...) Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada - CRFB/88, 

art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas.Após a confecção da 

minuta e seu protocolo pelo sistema BACENJUD, necessário para o 

bloqueio, tornando os valores informados indisponíveis, realizei a consulta 

e, por localizado/bloqueado valor suficiente e realizada a transferência 

para a conta judicial única, liberando o excesso, DETERMINO/REALIZE(O): 

a) a juntada do termo de constrição online/extrato nos autos do processo; 

b) a intimação da parte adversa dessa constrição, através do 

advogado/procurador preferencialmente, a fim de que, caso queira, 

apresente manifestação no prazo de 5 (cinco) dias, inclusive 

esclarecendo sobre o cumprimento ou não da liminar; c) oficie ao 

Departamento da Conta Única com o objetivo de que vincule o 

depósito/valor transferido ao processo em epígrafe, retornando-me 

concluso para eventual expedição do alvará de levantamento; d) intime a 

parte autora/requerente, por qualquer meio lícito, a fim de tenha ciência 

dessa  cons t r i ção /b loque io  i n teg ra l  e  reque i ra (m)  em 

prosseguimento.Oportunamente, se necessário e caso haja interesse das 

partes manifestadas de forma expressa, audiência de conciliação será 

designada.Cumpra, expedindo o necessário, com URGÊNCIA.Intime.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 101497 Nr: 2066-26.2018.811.0038

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourenço Martins e Cia Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT - 4482-O, Marcelo Brasil Saliba - OAB:MT - 11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar o autor, 

para que efetue o pagamento de diligência do Oficial de Justiça, devendo 

emitir a guia para pagamento no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), com posterior 

juntada da guia nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 12158 Nr: 342-41.2005.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMdJS, MdJSS, SdJS, MdJS, SdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A 

EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA 

FAZENDA PÚBLICA – CPC, art. 730 e ss. c/c art. 475-I/NCPC, art. 497 e ss. 

c/c art. 513 e ss. c/c art. 534 e ss. –, proposta em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal (pessoa jurídica 

de direito público), em que foi expedido alvará de levantamento em favor 

da parte autora, razão pela qual DETERMINO que intime a parte 

credora/beneficiara, no endereço informado por seu advogado – Ref. 21 

–, da decisão ou despacho que autorizou a liberação do depósito judicial 

ao beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações 

dispostas no Capítulo II, Seção 13 – Depósitos e Alvarás Judiciais –, da 

CNGC, art. 448 e ss, para que esclareça se dá integral quitação ao objeto 

da lide, advertindo-o que decurso do prazo de 10 (dez) dias in albis será 
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interpretado nesse sentido de anuência ao adimplemento e o processo 

extinto pela satisfação da obrigação – CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, 

art. 924, II, c/c art. 925.

Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, volte-me concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra.

Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 50345 Nr: 136-80.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José de Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – CPC, art. 

794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925 -.Com relação aos 

emolumentos e custas judiciais, salvo quanto aos valores despendidos 

pela parte vencedora da demanda e as despesas com 

diligências/transporte dos OJAs, salvo se proporcionou meios para o 

cumprimento do ato – CNGC, art. 649, § 5º, III c/c art. 648 -, correios e 

fotocópias, por não se constituírem custas ou emolumentos – CNGC, art. 

460, caput e § 2º; TJMT PLENO, Agravo Regimental Cível n. 

1000783-02.2017.8.11.0000, DJE n. 10042, de 20/6/2017, e Expediente 

CIA n. 0074599-34.2017.8.11.0000; CNJ, Pedido de Providências n. 

0002026-73.2015.2.00.0000; STF, RE n. 108.183 e ADI n. 3694; STJ, 

Recurso Repetitivo Tema n. 396, REsp 1144687/RS e Enunciado n. 190 da 

Súmula do STJ -, isenta a autarquia - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS - perante a Justiça do Estado de Mato Grosso - Lei 

Estadual n. 7.603/2011, art. 3º, I; Prov. 27/04 – CM, art. 4º, parágrafo 

único; CNGC, art. 460 e ss. -, inexistindo no presente feito a necessidade 

de ressarcimento de valores despendidos pela parte vencedora, uma vez 

que a parte adversa é beneficiária da assistência judiciária gratuita, 

contudo deverá realizar o pagamento/adimplemento das despesas com 

diligências de OJA, correios e fotocópias, eventualmente existentes, o que 

deverá ser certificado e exigido quando do trânsito em julgado.Após o 

trânsito em julgado, certifique.Nada requerido do trânsito em julgado, 

ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da 

parte.Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”,P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 20610 Nr: 1613-80.2008.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pereira Pardin - 

OAB:4776-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar-se no prazo acerca da 

Impugnação ao pedido de cumprimento de sentença apresentado 

tempestivamente, e juntada, Ref. 11.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 53772 Nr: 1141-06.2013.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lenilda Diniz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:MT/ 16.305, Luana Silva Lima - OAB:MT/ 16.050, Regina Célia 

Sabioni Lourimier - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – CPC, art. 

794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925 -.Com relação aos 

emolumentos e custas judiciais, salvo quanto aos valores despendidos 

pela parte vencedora da demanda e as despesas com 

diligências/transporte dos OJAs, salvo se proporcionou meios para o 

cumprimento do ato – CNGC, art. 649, § 5º, III c/c art. 648 -, correios e 

fotocópias, por não se constituírem custas ou emolumentos – CNGC, art. 

460, caput e § 2º; TJMT PLENO, Agravo Regimental Cível n. 

1000783-02.2017.8.11.0000, DJE n. 10042, de 20/6/2017, e Expediente 

CIA n. 0074599-34.2017.8.11.0000; CNJ, Pedido de Providências n. 

0002026-73.2015.2.00.0000; STF, RE n. 108.183 e ADI n. 3694; STJ, 

Recurso Repetitivo Tema n. 396, REsp 1144687/RS e Enunciado n. 190 da 

Súmula do STJ -, isenta a autarquia - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS - perante a Justiça do Estado de Mato Grosso - Lei 

Estadual n. 7.603/2011, art. 3º, I; Prov. 27/04 – CM, art. 4º, parágrafo 

único; CNGC, art. 460 e ss. -, inexistindo no presente feito a necessidade 

de ressarcimento de valores despendidos pela parte vencedora, uma vez 

que a parte adversa é beneficiária da assistência judiciária gratuita, 

contudo deverá realizar o pagamento/adimplemento das despesas com 

diligências de OJA, correios e fotocópias, eventualmente existentes, o que 

deverá ser certificado e exigido quando do trânsito em julgado.Após o 

trânsito em julgado, certifique.Nada requerido do trânsito em julgado, 

ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da 

parte.Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”,P. I. Cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 26488 Nr: 2530-31.2010.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Duarte do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Guimarães Dias, Cristiano Colossi, 

Industria de Laticinios Lacbom S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Faustino Lopes dos Santos - 

OAB:MT - 11.135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Luis de Mello Oliveira - 

OAB:6848/MT, Fabio Luiz de Mello Oliveira - OAB:6848

 (...) verifico que o credor/exequente não concordou com o pagamento 

parcelado e diante da negativa em aceitar isso, INDEFIRO o pedido, uma 

vez que nada há a ser reconhecido pelo magistrado subscrevente, pois 

atualmente há vedação expressa de aplicação desse dispositivo legal de 

parcelamento da execução de título extrajudicial – CPC, art. 745-A/NCPC, 

art. 916 (...) Ademais, DETERMINO ainda a intimação da parte 

credora/exequente, através do seu advogado, para que requeira em 

prosseguimento e instruído o pedido com a memória discriminada e 

atualizada do cálculo – CPC, art. 475-B/NCPC, art. 524 c/c art. 475-J/NCPC, 

art. 523 c/c art. 614, inciso II -, INTIME o(s) devedor(es)/executado(s), 

através do seu advogado, para voluntariamente pagar(em) o montante da 

condenação sob pena de constrição de bens, assim como o advirta de 

que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, 

nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para pagamento 

voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo pelo qual, havendo pedido expresso 

da parte credora/exequente e caracterizada a hipótese, DEFIRO a 

expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 28409 Nr: 1842-35.2011.811.0038

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABC Primo Rossi Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ananias Nunes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) .Isso posto e tendo em vista a manifestação expressa da parte 

autora/requerente PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

LTDA, ACOLHO/HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e, consequentemente, 

EXTINGO O PROCESSO/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO/NÃO 

RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 158, parágrafo único, e art. 267, 

VIII/NCPC, arts. 200, parágrafo único, e 485, VIII e § 5º.Consequentemente, 

DETERMINO o recolhimento/restituição do mandado ou a solicitação 

devolução de eventual deprecata expedida para essa finalidade, ambos 

independentemente de cumprimento pelo(a) OJA, fazendo-o com 

URGÊNCIA, assim como DETERMINO a baixa do gravame/restrição inserida 

pelo magistrado através do sistema RENAJUD, fazendo-o, 

excepcionalmente, através da expedição de ofício ao DETRAN pelo 

sistema JusConvenios, uma vez que pelo sistema RENAJUD retorna a 

informação de que "Nenhum processo encontrado para a pesquisa" e se 

mostra impossível a retirada – extrato em anexo.Diversamente, INDEFIRO 

eventual pedido de expedição de ofícios aos bancos de dados/cadastros 

restritivos de crédito, pois é de responsabilidade, entre outros, do credor 

essa providência, mormente porque não localizei nos autos essa 

determinação pretérita originada de decisão judicial.Condeno a parte 

autora/requerente no pagamento das taxas, despesas e custas 

processuais, eventualmente ainda em aberto/pendente de adimplemento, 

contudo deixo de fazê-lo em relação aos honorários advocatícios de 

sucumbência, uma vez que não ocorreu a atuação desse profissional de 

forma resistida no caso ou a citação da parte adversa.Transitada em 

julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive.Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, assim como nessas 

hipóteses de desistência a Intimação da parte adversa.P. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 25323 Nr: 1364-61.2010.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleonice Machado de Medeiros, JMdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Ciente do Ofício COREJ/IT, enviado pela Coordenadoria de Execução 

Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado nos 

autos do processo, razão pela qual e diante do pedido expresso, expedi o 

alvará judicial de levantamento dos honorários advocatícios de 

sucumbência do advogado/beneficiário, quem deverá ser cientificado, 

através de qualquer meio de comunicação, atentando às orientações 

dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da 

CNGC, art. 448 e ss.

Ademais, considerando que essa expedição ocorre de forma eletrônica 

pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta bancária 

indicada pelo próprio credor/advogado, DETERMINO que o faça através de 

publicação no DJE ou outro meio legal.

Sem prejuízo disso e porque pendente o pagamento/adimplemento crédito 

da parte autora/requerente, DETERMINO que expeça ofício requisitório de 

Precatório (créditos cujo valor seja igual ou superior a 60 salários 

mínimos)/Requisições de Pequeno Valor - RPV (créditos com valor inferior 

a 60 salários mínimos), fazendo-o através do sistema E-PrecWeb, e, após 

a expedição e antes de encaminhamento ao TRF 1ª Região, caso ainda 

não realizado, que intime as partes do teor do ofício requisitório.

Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a sua 

remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

- CF, art. 100 e CPC, art. 730, incisos I e II/NCPC, art. 535, § 3º.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 25402 Nr: 1443-40.2010.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinete Rodrigues Lima Cabral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Ciente do Ofício COREJ/IT, enviado pela Coordenadoria de Execução 

Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado nos 

autos do processo, razão pela qual e diante do pedido expresso, expedi o 

alvará judicial de levantamento em favor do advogado, uma vez que a 

procuração juntada nos autos lhe dá poderes especiais para liberação do 

importe depositado/constrito em favor do credor/beneficiário, quem deverá 

ser cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da decisão ou 

despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao beneficiário ou 

ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações dispostas no 

Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e 

ss.

Ademais, considerando que essa expedição ocorre de forma eletrônica 

pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta bancária 

indicada, DETERMINO que dê ciência ao(à) advogado(a) constituído(a), 

através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se 

dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo 

de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - CPC, 

art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.

Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, volte-me concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 17144 Nr: 517-64.2007.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Ciente do Ofício COREJ/IT, enviado pela Coordenadoria de Execução 

Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado nos 

autos do processo, razão pela qual e diante do pedido expresso, expedi o 

alvará judicial de levantamento dos honorários sucumbenciais em favor do 

advogado, quem deverá ser cientificado, através de qualquer meio de 

comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a liberação do 

depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, 

atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e 

Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss.

Ademais, considerando que essa expedição ocorre de forma eletrônica 

pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta bancária 

indicada, DETERMINO que aguarde a informação de valores referentes ao 

crédito da parte autora, uma vez que pendente o recebimento dos valores.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 100788 Nr: 1798-69.2018.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Elioterio Veda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oswaldo Alvarez de 
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Campos Junior - OAB:MT - 6.702, Rodrigo Francisco de Souza - 

OAB:MT - 19474

 Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

alegações/memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 53158 Nr: 496-78.2013.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucelio Olino Moreira Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delair Teixeira de Alcântara - 

OAB:MT - 15351, Milena Gonçalves de Alcantara - OAB:MT - 19644/O

 Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

alegações/memoriais finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 101564 Nr: 2099-16.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleberson Vieira de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:MT - 9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a sentença proferida nos autos transitou em julgado pelo 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 96448 Nr: 3830-81.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosalino Marcelino de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caixa de Assistencia e Saúde dos 

Empregados dos Correios

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Aparecida Cardoso - 

OAB:MT - 19356/O, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:SP/ 128.341

 Tendo em vista a Juntada de Petição do Requerido (Ref. 69)INTIMO a 

autora para ciência e manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 102495 Nr: 2535-72.2018.811.0038

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliana de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO ALVAREZ DE 

CAMPOS JUNIOR - OAB:6702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a sentença proferida nos autos transitou em julgado pelo 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 67351 Nr: 645-69.2016.811.0038

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nadir Candida da silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Davi Pereira Alves - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B

 Certifico que a sentença proferida nos autos transitou em julgado pelo 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 62870 Nr: 1466-10.2015.811.0038

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Geraldo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a sentença proferida nos autos transitou em julgado pelo 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 12444 Nr: 590-07.2005.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO, tendo como partes as em epígrafe, 

cujo trânsito em julgado foi certificado e o processo devolvido, razão pela 

qual dou-me por ciente do retorno dos autos e decisum proferido pelo 

Superior Tribunal de Justiça, assim como DETERMINO que intime as partes, 

uma vez que, além da iniciativa do credor para requerer o processamento 

da EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, é lícito 

ao devedor, antes de ser intimado para o cumprimento da sentença 

pleiteado por aquele, comparecer em juízo e oferecer em pagamento o 

valor que entender devido, apresentando memória discriminada do cálculo.

Por fim, feita(s) a(s) intimação(ões) e nada requerido no prazo de 15 

(quinze) dias, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 75376 Nr: 1618-87.2017.811.0038

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OAdCJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PPdSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oswaldo Alvarez de Campos 

Junior - OAB:MT - 6.702, Rodrigo Francisco de Souza - OAB:MT - 

19474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alice Bernardete Parra 

Merino - OAB:MT - 12669

 Visto e bem examinado.Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – 

PROCEDIMENTO ESPECIAL DAS AÇÕES DE FAMÍLIA – NCPC, art. 693 e ss. 

c/c Lei n. 5.478/1968 c/c Lei n. 8.069/90 - com pedido de ANTECIPAÇÃO 

dos efeitos da TUTELA/ TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA/CAUTELAR – CPC, art. 273 e ss./NCPC, art. 300 e ss. c/c 

art. 695, caput -, cuja as partes pugnaram pela designação de audiência 

de instrução.Isso posto e diante da necessidade de produção de provas 

outras, DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, a ser 

conduzida pelo magistrado, para a produção da prova oral no dia 13 de 

novembro de 2018, às 16h – NCPC, art. 357, V.Consequentemente, 

DETERMINO que intime as partes através do seu(sua) advogado(a) 

constituído(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, da data agendada e para que, caso 

não tenham feito, apresentem rol de testemunhas no prazo comum de 15 

(quinze) dias – NCPC, art. 357, §4º –, que conterá, sempre que possível, o 

nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o 

endereço completo da residência e do local de trabalho - NCPC, art. 450 -, 

cujas substituições somente poderão ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 
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451. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 100256 Nr: 1544-96.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Felicio de Almeida Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinadoTrato de AÇÃO DE CONHECIMENTO 

CONDENATÓRIO – RITO COMUM ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – INSS –, cujas provas serão 

verificadas de acordo com o disposto na legislação processual – CPC, art. 

333/NCPC, art. 373 – e, por não ser a hipótese de julgar antecipadamente 

o pedido – NCPC, art. 355, assim como diante da necessidade de 

produção de provas outras, DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO, a ser conduzida pelo magistrado, para a produção da 

prova oral no dia 13 de dezembro de 2018, às 17h00 – NCPC, art. 357, 

V.Consequentemente, DETERMINO que intime as partes, sendo a intimação 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal 

(pessoa jurídica de direito público), realizada perante o órgão de 

Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 183, 

caput e § 1º, art. 230 e 269, § 3º – e da parte autora/requerente através 

do seu(sua) advogado(a) constituído(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, da data 

agendada e para que, caso não tenham feito, apresentem rol de 

testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias – NCPC, art. 357, §4º –, 

que conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a 

idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número 

de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local 

de trabalho - NCPC, art. 450 -, cujas substituições somente poderão 

ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 451 (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 98944 Nr: 979-35.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darci Martins de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinadoTrato de AÇÃO DE CONHECIMENTO 

CONDENATÓRIO – RITO COMUM ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – INSS –, cujas provas serão 

verificadas de acordo com o disposto na legislação processual – CPC, art. 

333/NCPC, art. 373 – e, por não ser a hipótese de julgar antecipadamente 

o pedido – NCPC, art. 355, assim como diante da necessidade de 

produção de provas outras, DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO, a ser conduzida pelo magistrado, para a produção da 

prova oral no dia 13 de dezembro de 2018, às 16h30 – NCPC, art. 357, 

V.Consequentemente, DETERMINO que intime as partes, sendo a intimação 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal 

(pessoa jurídica de direito público), realizada perante o órgão de 

Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 183, 

caput e § 1º, art. 230 e 269, § 3º – e da parte autora/requerente através 

do seu(sua) advogado(a) constituído(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, da data 

agendada e para que, caso não tenham feito, apresentem rol de 

testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias – NCPC, art. 357, §4º –, 

que conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a 

idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número 

de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local 

de trabalho - NCPC, art. 450 -, cujas substituições somente poderão 

ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 451. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 67418 Nr: 669-97.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regina Maria de Jesus Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinadoTrato de AÇÃO DE CONHECIMENTO 

CONDENATÓRIO – RITO COMUM ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – INSS –, cujas provas serão 

verificadas de acordo com o disposto na legislação processual – CPC, art. 

333/NCPC, art. 373 – e, por não ser a hipótese de julgar antecipadamente 

o pedido – NCPC, art. 355, assim como diante da necessidade de 

produção de provas outras, DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO, a ser conduzida pelo magistrado, para a produção da 

prova oral no dia 13 de dezembro de 2018, às 16h00 – NCPC, art. 357, 

V.Consequentemente, DETERMINO que intime as partes, sendo a intimação 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal 

(pessoa jurídica de direito público), realizada perante o órgão de 

Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 183, 

caput e § 1º, art. 230 e 269, § 3º – e da parte autora/requerente através 

do seu(sua) advogado(a) constituído(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, da data 

agendada e para que, caso não tenham feito, apresentem rol de 

testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias – NCPC, art. 357, §4º –, 

que conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a 

idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número 

de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local 

de trabalho - NCPC, art. 450 -, cujas substituições somente poderão 

ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 451 (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 99802 Nr: 1337-97.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reinaldo Brasileiro Passos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinadoTrato de AÇÃO DE CONHECIMENTO 

CONDENATÓRIO – RITO COMUM ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – INSS –, cujas provas serão 

verificadas de acordo com o disposto na legislação processual – CPC, art. 

333/NCPC, art. 373 – e, por não ser a hipótese de julgar antecipadamente 

o pedido – NCPC, art. 355, assim como diante da necessidade de 

produção de provas outras, DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO, a ser conduzida pelo magistrado, para a produção da 

prova oral no dia 13 de dezembro de 2018, às 15h30 – NCPC, art. 357, 

V.Consequentemente, DETERMINO que intime as partes, sendo a intimação 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal 

(pessoa jurídica de direito público), realizada perante o órgão de 

Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 183, 

caput e § 1º, art. 230 e 269, § 3º – e da parte autora/requerente através 

do seu(sua) advogado(a) constituído(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, da data 

agendada e para que, caso não tenham feito, apresentem rol de 

testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias – NCPC, art. 357, §4º –, 

que conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a 

idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número 

de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local 

de trabalho - NCPC, art. 450 -, cujas substituições somente poderão 

ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 451. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 101480 Nr: 2062-86.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Laura Schneider Povoação

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:MT - 9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinadoTrato de AÇÃO DE CONHECIMENTO 

CONDENATÓRIO – RITO COMUM ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – INSS –, cujas provas serão 

verificadas de acordo com o disposto na legislação processual – CPC, art. 

333/NCPC, art. 373 – e, por não ser a hipótese de julgar antecipadamente 

o pedido – NCPC, art. 355, assim como diante da necessidade de 

produção de provas outras, DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO, a ser conduzida pelo magistrado, para a produção da 

prova oral no dia 13 de dezembro de 2018, às 15h00 – NCPC, art. 357, 

V.Consequentemente, DETERMINO que intime as partes, sendo a intimação 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal 

(pessoa jurídica de direito público), realizada perante o órgão de 

Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 183, 

caput e § 1º, art. 230 e 269, § 3º – e da parte autora/requerente através 

do seu(sua) advogado(a) constituído(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, da data 

agendada e para que, caso não tenham feito, apresentem rol de 

testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias – NCPC, art. 357, §4º –, 

que conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a 

idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número 

de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local 

de trabalho - NCPC, art. 450 -, cujas substituições somente poderão 

ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 451 (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 77659 Nr: 2823-54.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Shirley Mateus de Castro Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinadoTrato de AÇÃO DE CONHECIMENTO 

CONDENATÓRIO – RITO COMUM ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – INSS –, cujas provas serão 

verificadas de acordo com o disposto na legislação processual – CPC, art. 

333/NCPC, art. 373 – e, por não ser a hipótese de julgar antecipadamente 

o pedido – NCPC, art. 355, assim como diante da necessidade de 

produção de provas outras, DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO, a ser conduzida pelo magistrado, para a produção da 

prova oral no dia 13 de dezembro de 2018, às 14h00 – NCPC, art. 357, 

V.Consequentemente, DETERMINO que intime as partes, sendo a intimação 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal 

(pessoa jurídica de direito público), realizada perante o órgão de 

Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 183, 

caput e § 1º, art. 230 e 269, § 3º – e da parte autora/requerente através 

do seu(sua) advogado(a) constituído(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, da data 

agendada e para que, caso não tenham feito, apresentem rol de 

testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias – NCPC, art. 357, §4º –, 

que conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a 

idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número 

de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local 

de trabalho - NCPC, art. 450 -, cujas substituições somente poderão 

ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 451. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 73630 Nr: 728-51.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idalina Lina da Silva Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:MT-12472, Liliane Assunção Beltramini - OAB:MT 21.736

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO, ajuizada por 

IDALINA LINA DA SILVA LIMA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal (pessoa jurídica de direito 

público), em que verifico que a parte autora é analfabeta, por não ter 

firma/assinatura para que demonstre a efetiva outorga de poderes, tem a 

validade do mandato judicial condicionada à existência de instrumento 

público - CC/2002, art. 654 – ou assinatura a rogo subscrita por 2 (duas) 

testemunhas, pois há precedente do CNJ que permite esteja assinado a 

rogo e subscrito por 2 (duas) testemunhas - CC/2002, art. 595 -, sob o 

fundamento de que se o contrato de prestação de serviços firmado por 

pessoa analfabeta é válido e eficaz quando assinado a rogo e subscrito 

por 2 (duas) duas testemunhas, a fortiori uma procuração para atuação 

em processo judicial – CNJ - PCA n. 2009.10.00.001464-1 / Numeração 

Única: 0001464-74.2009.2.00.0000 - Relator: Conselheiro LEOMAR 

BARROS AMORIM - Publicado no DJ Eletrônico n. 62/2010 em 8/4/2010. 

Pag. 8-21 - Certidões Consolidadas 102ª Sessão Ordinária.

Isso posto, DETERMINO a intimação da parte requerente, através de 

seu(s) advogado(s)/defensor público, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, EMENDE/CORRIJA a petição inicial e traga a ausente procuração por 

instrumento público ou a assinatura a rogo subscrita por 2 (duas) 

testemunhas, necessário para o caso de pessoa analfabeta, sob pena de 

indeferimento e extinção – CPC, art. 284, caput e parágrafo único c/c CPC, 

art. 295, VI c/c CPC, art. 267, I/NCPC, art. 321, caput e parágrafo único c/c 

NCPC, art. 330, IV c/c NCPC, art. 485, I.

Decorrido o prazo in albis, certifique e me volte concluso para análise e 

eventual prosseguimento – código 35.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 55141 Nr: 2367-17.2011.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lenoir Moraes Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GREICY KELLY TEIXEIRA 

ALVES - OAB:MT/ 22849/O

 Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

alegações/memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17841 Nr: 1171-51.2007.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darci Alves Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMADEMAT, Convenção dos Ministros das 

Assembleias de Deus do Estado/MT, Sebastião Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Vicente Andreotto Junior - OAB:MT/ 9.207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônia Martins da Silva - 

OAB:MT/ 3067, Fábio Rogério Del Arco Macagnan - OAB:

 Considerando que o pedido de desarquivamento dos autos foi feito pelo 

requerido na fl. 210;

 Considerando o disposto no art. 469, §2°, da CNGC/MT, que determina 

que o direito à gratuidade da justiça é pessoal;

E, por fim, considerando que o benefício da justiça gratuita foi deferido 

expressamente à parte autora na sentença de fl. 173;

Certifico que são devidas custas processuais de desarquivamento no 

valor de R$ 50,24 (cinquenta reais e vinte e quatro centavos) conforme 

data do primeiro arquivamento que ocorreu em 23/12/2015 (registrado no 

Sistema Apolo).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 64272 Nr: 1954-62.2015.811.0038

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Claudio da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raphael Neves Costa - OAB:MT 

- 12.411-A, Ricardo Neves Costa - OAB:MT - 12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) .Isso posto e tendo em vista a manifestação expressa da parte 

autora/requerente BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, 

ACOLHO/HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e, consequentemente, EXTINGO O 

PROCESSO/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO/NÃO RESOLVO O 

MÉRITO – CPC, art. 158, parágrafo único, e art. 267, VIII/NCPC, arts. 200, 

parágrafo único, e 485, VIII e § 5º.Consequentemente, DETERMINO o 

recolhimento/restituição do mandado ou a solicitação devolução de 

eventual deprecata expedida para essa finalidade, ambos 

independentemente de cumprimento pelo(a) OJA, fazendo-o com 

URGÊNCIA.Diversamente, INDEFIRO os pedidos de baixa do 

gravame/restrição do sistema RENAJUD, porque não localizei a inserção 

pelo Poder Judiciário ou diretamente no sistema - extrato anexo -, assim 

como eventual pedido de expedição de ofícios aos bancos de 

dados/cadastros restritivos de crédito, pois é de responsabilidade, entre 

outros, do credor essa providência, mormente porque não localizei nos 

autos essa determinação pretérita originada de decisão judicial.Condeno a 

parte autora/requerente no pagamento das taxas, despesas e custas 

processuais, eventualmente ainda em aberto/pendente de adimplemento, 

contudo deixo de fazê-lo em relação aos honorários advocatícios de 

sucumbência, uma vez que não ocorreu a atuação desse profissional de 

forma resistida no caso ou a citação da parte adversa.Transitada em 

julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive.Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, assim como nessas 

hipóteses de desistência a Intimação da parte adversa.P. Cumpra.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000377-61.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANA MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO 

PROCESSO n. 1000377-61.2017.8.11.0038 Valor da causa: $10,300.59 

ESPÉCIE: [PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ELIZANA MARTINS DE SOUZA Endereço: TREZE, S/N, Vila Mariana, 

INDIAVAÍ - MT - CEP: 78295-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Endereço: AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 1300, 

CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-370 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 15/03/2018 

Hora: 14:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes 

deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. ARAPUTANGA, 26 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42126 Nr: 38-97.2013.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Tarciso de Oliveira Guerreiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cecília Costa do Amaral 

Almeida - OAB:300946, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O, 

Paulo Eduardo Melillo - OAB:76.940, SERGIO SCHULZE - OAB:16807/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DILIGENCIA Intimo o advogado da parte requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, recolher os valores devidos a título de diligência do sr. Oficial 

de justiça a fim de que se dê cumprimento da ordem de citação/intimação 

expedido no bojo dos presentes autos.

Saliento que os valores devidos deverão ser pagos mediante o 

recolhimento de guia a ser emitida junto ao site do tribunal de justiça na 

rede mundial de computadores (www.tjmt.jus.br) no link de emissão de 

guia de diligência, devendo, ao fim, encaminhar o comprovante do depósito 

por intermédio petição nos autos respectivos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43486 Nr: 1694-89.2013.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ermes Praxedes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisélia Silva Rocha - 

OAB:14.241/MT, Marcelo Ventura da Silva Magalhães - OAB:21412/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação de V. Senhoria para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste a respeito do interesse em prosseguir com a ação e 

promover o que lhe compete. A não manifestação ocasionará a extinção 

do processo e arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 19186 Nr: 1082-93.2009.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT, José Afonso Fraga - OAB:8792-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabela de Deus Moura - 

OAB:MAT. 1662176, Nicole Romeiro Taveiros - OAB:MAT. 1.243.345

 Diante do determinado pela MMª Juíza de Direito, procedo a intimação da 

parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar planilha de cálculo 

atualizada aos autos deste processo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 3542 Nr: 223-92.2000.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ciro das Dores de Queiróz Paranhos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos Almeida 

Benevides - OAB:8159-A, Lucas Oliveira Bernardino Silva - 

OAB:12.027, Nilton G - OAB:

 Vistos.

Lucas Oliveira Bernadino Silva (OAB/MT nº 12.027) informou que o selo de 

autenticidade da certidão de arbitramento de honorários foi extraviado, 

motivo pelo qual pugna pela expedição de nova certidão.

Extrai-se dos documentos aportados ao pedido que o requerente deixou 

de juntar boletim de ocorrência, documento indispensável para análise do 

pleito.

 Diante disso, INTIME-SE o requerente para que proceda com a juntada do 

boletim de ocorrência, referente os fatos por ele noticiados, no prazo de 

10 (dez) dias.

Com a juntada, voltem-me os autos conclusos para deliberações.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e tornem os autos ao 

arquivo.

 Intime-se e se cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 21641 Nr: 150-37.2011.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gevaldo Antônio de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12208-A

 Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da 

inicial, para condenar o requerido ao pagamento, tão somente, da 

remuneração complementar à Caderneta de Poupança mantida pelo autor 

no percentual de 20,21% nos meses de janeiro e fevereiro de 1991, 

resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.Em razão da sucumbência recíproca, CONDENO os litigantes ao 

pagamento das custas e despesas processuais pro rata. Honorários 

advocatícios na forma do art. 86 do CPC.Decorrido o prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e INTIME-SE o autor para que 

recolham as custas processuais no prazo de 05 (cinco) dias.Após, 

recolhida as custas processuais, ARQUIVEM-SE os autos.Caso reste 

infrutífera a intimação, a secretaria deverá realizar a providências 

descritas no art. 352, § 1º e 2º, da CNGC.DECLARO esta sentença 

PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro 

na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às 

providências.Arenápolis/MT, 15 de dezembro de 2017.Marina Carlos 

FrançaJuíza de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 66652 Nr: 867-05.2018.811.0026

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Rodrigues Oliveira, Carlos Eduardo 

Ramos Felipe, Waldemir Ramos de Jesus, Amanda Lacerda dos Santos, 

William de Souza Guimaraes, Geane Marinho da Silva, Richard Lopes de 

Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Amaral 

Magalhães Filho - OAB:14.425, Altemar Dias da Gama - OAB:18322/0, 

ALTEMAR DIAS DA GAMA - OAB:18322/O, CASSIO VINICIUS 

FONSECA MEIRA - OAB:23680/O, José Carlos Almeida Benevides - 

OAB:8159-A, JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA - OAB:20018/O, 

LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366, Nilton Gomes da Silva - 

OAB:851/MT, RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA - OAB:21822/O, 

Rogério Ramos Varanda Junior - OAB:13674

 Tendo-se em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7º, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 

1.035, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de 

Justiça – CNGC, IMPULSIONO os presentes autos para Intimar as partes 

rés, via DJE/MT, por meio de seus procuradores legalmente constituídos, 

da designação de audiência de INTERROGATÓRIO para o dia 06/11/2018, 

às 16h46min (Carta Precatória n.º 16134-89.2018.811.0002), a ser 

realizada na 3ª Vara Criminal - Fórum da comarca de Várzea Grande/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 69952 Nr: 4953-53.2017.811.0026

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonir Talini Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CRRYSTHYAN C. DE 

GODOI MELLO - OAB:10.050/MT, Marco Antônio de Mello - 

OAB:13188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 [...], INDEFIRO o pleito liminar de suspensão da execução de código 

41106.Todavia, em atenção ao disposto no artigo 676 do CPC, determino o 

APENSAMENTO do presente feito aos autos de nº 1191-05.2012.811.0026 

(Cód.: 41106).Nos termos do artigo 679, CITE-SE o embargado para 

apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.Decorrido o prazo, 

com ou sem apresentação de contestação, ABRA-SE vista ao embargante 

para manifestação.Em seguida, tornem os autos conclusos.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 13977 Nr: 2379-43.2006.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonora Santos Vaz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:C, Fabiano Goda - OAB:7188-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan José Metello de 

Siqueira - OAB:3.691/MT, Bianca Liz de Oliveira Fuzetti - 

OAB:230443/MT

 Certifico que o RPV Expedido no valor de R$ 42.033,28 (quarenta e dois 

mil e trinta e três reais e vinte e oito centavos) foi devolvido sem 

pagamento com a justificativa: “O VALOR ATUALIZADO ULTRAPASSA O 

LIMITE DE 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS E A PARTE CREDORA 

NÃO RENUNCIOU AO VALOR EXCEDENTE, desta feita, INTIMO a parte 
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autora por meio dos seus patronos legalmente constituídos para querendo, 

dizer e requerer o que entender de direito, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 16895 Nr: 506-37.2008.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vitalina Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora por meio do seu patrono legalmente constituido do 

teor do ofício requisitório, nos termos do art. 11 da Resolução n. 405/2016 

do Conselho da Justiça Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44996 Nr: 902-04.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Judith Alves Pinheiro Moran

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14241, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 6. Assim, JULGO EXTINTO este processo, sem resolução de mérito, 

conforme art. 485, V do Código de Processo Civil.7. Sem custas.8. 

Transitado em julgado CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE os autos com as baixas 

e anotações necessárias.9. DECLARO esta sentença publicada com a 

entrega na Escrivania. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000258-05.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE BENEDITA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO MARINA CARLOS FRANCA PROCESSO n. 

1000258-05.2018.8.11.0026 Valor da causa: $10,166.30 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: LUZINETE BENEDITA DA SILVA Endereço: RUA 

ALINOR COSME DA SILVA, 0, QD 26, LT 11, SÃO MATEUS, ARENÁPOLIS 

- MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: 

AVENIDA HIGIENÓPOLIS, 1365, - DE 1151/1152 A 2225/2226, JARDIM 

HIGIENÓPOLIS, LONDRINA - PR - CEP: 86015-010 FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagar o débito, com os acréscimos legais e custas processuais, se 

houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo 

acima mencionado sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido 

de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre 

o valor corrigido, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado (art. 523 de seguintes do CPC). VALOR DO DÉBITO EM 

ATRASO: Valor R$ 4.135,00 (quatro mil, cento e trinta e cinco reais). 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo de 15 (quinze) dias para impugnação 

ao cumprimento de sentença começará a fluir após o decurso do prazo 

para o pagamento do débito, independentemente de penhora ou nova 

intimação (Art. 525, do CPC). ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. 

Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. ARENÁPOLIS, 26 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-81.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE SOUZA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

PROCESSO: 1000046-81.2018.8.11.0026 REQUERENTE: FERNANDO DE 

SOUZA PIRES REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS. I – Dispensado o relatório 

nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO. O pagamento 

da obrigação objeto da execução é causa de sua extinção, nos termos da 

letra do art. 924, II, do NCPC, na medida em que faz perecer o objeto da 

demanda, afastando o interesse processual até então presente. Tendo o 

autor expressado sua concordância com o pagamento efetuado e 

informado os dados bancários, requerendo o levantamento dos valores (id 

15367923) a extinção do feito é medida que se impõe. III - DISPOSITIVO. 

Ante o exposto, atendidas as formalidades legais, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com amparo no art. 924, II, do NCPC. Sem custas processuais 

e sem condenação em honorários advocatícios, eis que não cabíveis na 

espécie. Determino a expedição de alvará de levantamento dos valores 

depositados judicialmente nestes autos, em favor da autora. Com a 
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expedição do alvará e certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE os 

autos com as baixas e anotações necessárias. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Às providências. Arenápolis/MT, 26 de outubro de 2018 MARINA CARLOS 

FRANCA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010236-86.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FERNANDES PICALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA UCHOA OAB - MT0018385A (ADVOGADO(A))

HELTON GEORGE RAMOS OAB - MT0011237S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

PROCESSO: 8010236-86.2015.8.11.0026 REQUERENTE: MARIA 

APARECIDA PICALHO REQUERIDO: BANCO PAN S.A. VISTOS. I – 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. II - 

FUNDAMENTAÇÃO. O pagamento da obrigação objeto da execução é 

causa de sua extinção, nos termos da letra do art. 924, II, do NCPC, na 

medida em que faz perecer o objeto da demanda, afastando o interesse 

processual até então presente. Tendo o autor expressado sua 

concordância com o pagamento efetuado e informado os dados 

bancários, requerendo o levantamento dos valores (id ) a extinção do feito 

é medida que se impõe. III - DISPOSITIVO. Ante o exposto, atendidas as 

formalidades legais, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com amparo no art. 

924, II, do NCPC. Sem custas processuais e sem condenação em 

honorários advocatícios, eis que não cabíveis na espécie. Determino a 

expedição de alvará de levantamento dos valores depositados 

judicialmente nestes autos, em favor da autora. Com a expedição do 

alvará e certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE os autos com as 

baixas e anotações necessárias. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Às 

providências. Arenápolis/MT, 26 de outubro de 2018. MARINA CARLOS 

FRANCA Juíza de Direito.

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 79770 Nr: 4629-37.2018.811.0088

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIENNE DA SILVA GALINDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILVANE VELOSO MARINHO - 

OAB:2139

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, por sua advogada, a fim de que emende a inicial, 

atribuindo valor à causa (art. 319, inciso V, do CPC), no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do 

artigo 321, parágrafo único do CPC.

No mesmo prazo, deverá promover os recolhimentos devidos das custas 

processuais, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do 

feito, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil.

Deverá, ainda, apresentar os dados das partes em consonância com o 

Provimento nº. 61/2017-CNJ, ou justificar a impossibilidade, sob as penas 

da lei.

Após, cumprida a determinação, voltem conclusos.

Cumpra- se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 79769 Nr: 4628-52.2018.811.0088

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SULAIME BATISTA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RANMAR SANTYAGO ALVES 

AMORIM SANTOS - OAB:21910/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão de ref. 2, intime-se a requerente a fim de que 

emende a inicial, promovendo os recolhimentos devidos das custas 

processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito, nos termos do artigo 290 do Código de 

Processo Civil.

No mesmo prazo, intime-se a parte autora, por seu advogado, para que 

apresente os dados das partes em consonância com o Provimento nº. 

61/2017-CNJ, ou justifique a impossibilidade, sob as penas da lei.

Após, cumprida a determinação, voltem conclusos.

Cumpra- se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 53885 Nr: 538-40.2014.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONICE BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de concessão de benefício previdenciário proposto por 

Leonice Batista da Silva, em face de Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS.

Determinada a intimação pessoal da parte autora, para dar 

prosseguimento ao feito, não foi possível localizá-la (fls.109).

Às fls. 110, consta certidão de impulsionamento para intimação do 

procurador da parte autora para se manifestar no processo.

Às fls. 111, consta certidão de decurso de prazo para o advogado da 

parte autora se manifestar nos autos, apesar de devidamente intimado 

pelo DJE.

É, em síntese, o relatório.

Vieram os autos conclusos para sentença.

Estabelece o art. 485, inc. III do CPC que o processo será extinto sem 

julgamento de mérito, quando o autor não promover as diligências que lhe 

competem e o processo ficar parado por mais de 30 (trinta) dias.

Assim sendo, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, sem resolução 

de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, § 1°, do Código de Processo 

Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o deferimento da justiça 

gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Reputo válidas as intimações feitas 

nos endereços declinados na inicial.

Certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquive-se.

Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 53891 Nr: 541-92.2014.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE TICE KUROYANAGI, ESPOLIO DE 

TAMOTSU KUROYANAGI, LAURO MITUO KUROYANAGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO FELIX DA SILVA, KATIA CILENE 

GALEANO DA SILVA, VILMAR ANTONIO MISSIO, ROSELI MARIA MISSIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVES MARQUES COUTINHO - 

OAB:7825-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Georgia Pinto Dias Leite - 

OAB:10298
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 Vistos.

Reitere-se a intimação anterior, aos advogados do processo, fixando o 

prazo de 5 (cinco) dias para atendimento, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 79960 Nr: 4737-66.2018.811.0088

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:MT 22.159/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita.

Processe-se em segredo de justiça, conforme disposto no art. 189, II do 

NCPC.

Cite-se a requerida para, querendo, contestar o pedido no prazo legal.

Proceda-se ao Estudo Psicossocial pela equipe deste Juízo na residência 

das partes, no prazo de 20 (vinte) dias.

Postergo a análise do pedido liminar para após a realização do estudo.

Com a juntada do estudo psicossocial aos autos, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público para manifestação.

Após, venham os autos imediatamente conclusos para análise do pedido 

liminar.

 Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 78235 Nr: 3587-50.2018.811.0088

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI RIBAS DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CELESTRINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAINER WILLIAMS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Antes de analisar o pedido inicial, determino seja intimada a parte autora, 

por seu advogado, para que apresente os dados das partes em 

consonância com o Provimento nº. 61/2017-CNJ, ou justifique a 

impossibilidade, no prazo de quinze dias, sob as penas da lei.

Após, sanada a irregularidade, venham os autos conclusos com a 

marcação de pedido inicial.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 79870 Nr: 4689-10.2018.811.0088

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO MOTO CLUBE DE ARIPUANÃ - MT, 

APARECIDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RANMAR SANTYAGO ALVES 

AMORIM SANTOS - OAB:21910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da certidão de ref. 2, intime-se o requerente a fim de que 

emende a inicial, promovendo os recolhimentos devidos das custas 

processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito, nos termos do artigo 290 do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 50794 Nr: 1534-09.2012.811.0088

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR ANTONIO MISSIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO HENRIQUE SILVEIRA, HUGO 

TAVARES MESQUITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o declínio da advogada nomeada (fls.38), nomeio como curadora 

especial do requerido Hugo Tavares Mesquita, a douta causídica militante 

nesta Comarca Dra. Elisangela Maxir Pacheco Ceolin, a qual deverá ser 

intimada, para apresentar a peça cabível, no prazo legal.

Com a juntada da respectiva peça processual, intime-se a parte 

requerente, para que requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 25455 Nr: 4155-57.2004.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONICE ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edgar Ângelo de Souza - 

OAB:9.938/B-MT, MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DRª ANA DE LOURDES 

BARBOSA BASTOS - OAB:3.833

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos da legislação vigente, faz-se a intimação do Advogado Dr. 

Edgar Angelo de Souza, da decisão de fls. 296. Dispositivo"Isso posto, 

REJEITO os embargos de declaração. Uma vez expirado o prazo recursal 

da decisão de fls. 261/263, cumpram-se os seus termos. Quanto ao 

pedido retro (fls. 279/283) verifico que também já houve sua apreciação 

na decisão de fls. 261/263, a qual mantenho incólume, por seus próprios 

fundamentos ".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73612 Nr: 594-34.2018.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIR BALDISSERA E CIA LTDA ME, NELI 

TERRES BALDISERRA, ADAIR BALDISSERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA MAXIR 

PACHECO CEOLIN - OAB:23207/O

 Intimação da parte autora para recolher a diligência do Sr. Oficial de 

Justiça no site www.tjmt.jus.br, para cumprimento dos devidos atos, 

tendo em vista o teor da certidão de ref. 19.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 62922 Nr: 2563-55.2016.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCINO SALAZAR DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:MT 22.159/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 57/2007-CGJ, impulsiono 

os autos à parte requerente, a fim de que requeira o que entender de 
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direito, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 62938 Nr: 2577-39.2016.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERCI COSTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:MT 22.159/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 57/2007-CGJ, impulsiono 

os autos à parte requerente, a fim de que requeira o que entender de 

direito, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 22801 Nr: 9-80.1998.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEOTTI MADEIRAS AMAZÔNIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO ANTONIO DE LIMA - 

OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIRLEI DE FÁTIMA FRANCO - 

OAB:5389/O

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal promovida pela Fazenda Nacional 

em face de Meotti Madeiras Amazônica Ltda.

A exequente informa que a parte executada satisfez a obrigação, 

requerendo a extinção do feito (fl.83).

Assim sendo, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, ante o 

pagamento da obrigação, com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil.

Condeno a parte executada ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido pela 

exequente, nos termos do artigo 85, §§2º e 3º, do Código de Processo 

Civil.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Oportunamente, arquivem-se.

Demais diligências necessárias.

Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58039 Nr: 1246-56.2015.811.0088

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DE OLIVEIRA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RAFAEL DE OLIVEIRA SOARES, Filiação: 

Maria de Fatima de Oliveira Soares e Francisco Jose Soares, data de 

nascimento: 11/11/1985, brasileiro(a), natural de Fortaleza-CE, convivente, 

Telefone 66 8104 0296. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: S E N T E N Ç AI – RELATÓRIO Cuida-se de guia de execução 

penal na qual o réu RAFAEL DE OLIVEIRA SOARES foi condenado pela 

prática do crime previsto no artigo 307, do Código Penal, por decisão 

transitada em julgada para a acusação, à reprimenda de 07 (sete) meses 

de reclusão.É o relato.II – FUNDAMENTAÇÃOO artigo 110 do Código Penal 

estabelece, em seu §1º, o seguinte:“§ 1º - A prescrição, depois da 

sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou 

depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não 

podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da 

denúncia ou queixa”.A pena de 07 (sete) meses de reclusão, aplicada em 

definitivo ao réu, prescreve em 03 (três) anos, a teor da disposição do 

artigo 109, inciso VI do Código Penal. Observa-se que entre o trânsito em 

julgado para a acusação (10/04/2014) e a presente data transcorreu lapso 

temporal superior a 03 anos sem início da execução da pena, motivo pelo 

qual houve o implemento da prescrição da pretensão executória (art. 112, 

I, CP).Assim, mostra-se imperativo reconhecer que o Estado deixou 

transcorrer o prazo que possuía para buscar a punição do réu em razão 

do delito por ele praticado, dando causa à extinção da punibilidade do 

agente.III – DISPOSITIVOIsso posto, com esteio nos artigos 107, inciso IV e 

109, inciso VI, ambos do Código Penal, DECRETO A EXTINÇÃO DA 

PUNIBILIDADE do réu RAFAEL DE OLIVEIRA SOARES, na forma do artigo 

110, §1º do Código Penal, em face da ocorrência da prescrição da 

pretensão executória.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Considerando 

o teor da última manifestação ministerial, determino que a intimação do 

apenado sobre esta sentença, ocorra por meio de edital. Transitada em 

julgado, certifique-se e arquivem os autos.Promova-se o recolhimento de 

eventual mandado de prisão expedido em desfavor do réu, inclusive 

procedendo-se às baixas necessárias.Cientifique-se o Ministério 

Público.Sem custas.Cumpram-se as demais diligências necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, VANDERLEI LIZI DE 

OLIVEIRA, digitei.

Aripuanã, 25 de outubro de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59521 Nr: 321-26.2016.811.0088

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENE MARINO ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Matheus Pavão de Oliveira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RENE MARINO ROCHA, Cpf: 

00112889140, Rg: 597543, Filiação: Maria Marino da Rocha e Juselino 

Lopes da Rocha, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos etc. Presentes os requisitos do artigo 41, do Código de 

Processo Penal, RECEBO A DENÚNCIA oferecida em desfavor de RENE 

MARINO ROCHA, eis que há provas indicativas da materialidade e indícios 

suficientes de autoria dos fatos imputados ao acusado. Não é caso de 

rejeição liminar, conforme previsão no CPP, art. 395. Cite-se o denunciado, 

pela via editalícia com prazo de 15 (quinze) dias (artigo 361 do CPP), para 

apresentar resposta à acusação, no prazo do artigo 396, CPP. Na 

resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. (art. 396 

e 396-A do CPP).Com a resposta apresentada pelo acusado, retornem 

conclusos para os fins do CPP, art. 397.Observem-se as disposições dos 

artigos 1.373 a 1.376 da CNGC.Dê-se ciência ao Ministério Público. 

Cumpra-se.Diligências Necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, VANDERLEI LIZI DE 

OLIVEIRA, digitei.

Aripuanã, 25 de outubro de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 31926 Nr: 461-75.2007.811.0088

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEDGE SUPERMERCADO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RONALDO ESTRELA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que devido o arquivamento dos autos cód. 31927 não 

foi possível realizar o apensamento do mesmo a este processo.

 Wesley Marques Viana

Estágiario

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 53745 Nr: 401-58.2014.811.0088

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORVAL MADEIRAS LTDA - ME, NOELMA 

PEREIRA DE MACEDO, DORVAL PRATES SILVEIRA, JOHN PEREIRA 

ALVES, ADEMIR HOFFMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrey Fhilipe Kerber - 

OAB:18119/O/MT

 Vistos etc.

A princípio, intime-se o defensor do réu, Dorval Prates Silveira, para que 

se manifeste quanto à certidão negativa para intimação da testemunha 

Thiago de Albuquerque.

No mais, ante o teor da certidão de fls.125 cancelo a audiência designada 

para o dia 04/10/2018.

Redesigno a audiência para o dia 03 de julho de 2019, às 14h45min.

Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências deste juízo.

Intimem-se o acusado, as testemunhas de acusação e defesa, bem como 

o defensor constituído.

Ciência ao Ministério Público.

Sirva-se a presente como MANDADO DE INTIMAÇÃO/OFÍCIO.

Cumpra-se integramente a decisão de fls. 111/112, desmembrando o feito 

em relação aos réus, Noelma Pereira de Macedo, John Pereira Alves e 

Ademir Hoffman, certificando, ainda, quanto à apresentação de resposta à 

acusação pela denunciada Dorval Madeiras LTDA-ME.

Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 37146 Nr: 1123-05.2008.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDINEI MACHADO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDERSON LIMA PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO ROLIM DE QUADRO - 

OAB:10.492-B, EVERTON FRASSON - OAB:11128, LUCE JANE DE 

OLIVEIRA SESTARI - OAB:4.394-A/MT, WELLINGTON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:10.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE RUTE RIETH - 

OAB:10.301, Georgia Pinto Dias Leite - OAB:10298, REGIANE LUZIA 

WELTER - OAB:10.690

 SENTENÇA

Vistos.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Cautelar de Exibição de Documentos e Coisas Móveis 

proposta Sidinei Machado de Souza, em face de Wenderson Lima Peres.

Determinada a intimação da parte autora para regularizar sua 

representação processual, bem como para manifestar eventual interesse 

no prosseguimento do feito, não foi possível localizá-la (fls.248).

 É, em síntese, o relatório.

Vieram os autos conclusos para sentença.

FUNDAMENTAÇÃO

Estabelece o art. 485, inc. III do CPC que o processo será extinto sem 

julgamento de mérito quando o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias.

No caso dos autos, a parte autora não promoveu os atos que lhe 

incumbiam, a fim de dar seguimento ao presente processo.

 DISPOSITIVO

Assim sendo, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, sem resolução 

de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, § 1°, do Código de Processo 

Civil.

CONDENO o requerente ao pagamento das custas remanescentes e 

honorários advocatícios que fixo em 10 % do valor da causa.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquive-se.

Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 63940 Nr: 3381-07.2016.811.0088

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO LOURENÇO DA SILVA, JORGE ANTONIO DE 

CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIRA, JOCEMAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - 

OAB:9831/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA ALVES IZAC - 

OAB:13759/O, ROMILDO DE PAIVA - OAB:23620/O, ROMILDO PAIVA - 

OAB:23620

 (...) DECLARO O FEITO SANEADO.Fixo como pontos controvertidos:a)a 

posse da área de litígio pela parte autora;b)a ocorrência de esbulho ou 

turbação praticado pela parte requerida;c)a data do esbulho;d) a perda da 

posse, em razão do esbulho sofrido.Para tanto, defiro a produção de 

prova oral, com a oitiva de testemunhas. Concedo o prazo comum de 15 

(quinze) dias para as partes apresentarem rol de testemunhas. Defiro, 

ainda, a produção de prova documental, por meio dos documentos já 

apresentados pelas partes.Designo a audiência de instrução e julgamento 

para o dia 19 de março de 2019, às 17 horas. Justifico a data em razão da 

lotada pauta de audiências. Intimem-se as partes, por seus advogados, 

com as advertências legais. Deverão os advogados se atentarem ao teor 

do disposto no artigo 455, CPC, quanto à produção da prova testemunhal. 

Intimem-se. Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 65160 Nr: 529-73.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS AGUILAR LTDA 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT, JULIANA PAES PEREIRA - OAB:MT 22.159/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 (...) DECLARO O FEITO SANEADO.Fixo como pontos 

controvertidos:a)ocorrência de defeito no medidor anterior que 

encont rava-se  ins ta lado  na  un idade  consumidora  da 

requerente;b)funcionamento correto do medidor atual da unidade 

consumidora da requerente;c) a ocorrência e extensão dos danos 

morais;d) ocorrência e extensão dos danos materiais;Defiro a produção 

de prova oral requerida pela requerente. Defiro, ainda, a produção de 

prova documental, por meio dos documentos já apresentados pelas 

partes.Defiro, também, a produção de prova pericial. Certifique o Gestor 

Geral se há perito habilitado cadastrado neste juízo, para promover a 

perícia requerida pela parte ré. CONCEDO o prazo comum de 15 (quinze) 

dias para que as partes apresentem o rol de testemunhas (art. 357, §4º, 

CPC).Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de 

março de 2018, às 16 horas e 30 minutos. Justifico a data em razão da 

lotada pauta de audiências. Intimem-se as partes, por seus advogados, 

com as advertências legais. Deverão os advogados se atentarem ao teor 

do disposto no artigo 455, CPC, quanto à produção da prova testemunhal. 

Intimem-se. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 52753 Nr: 4618-13.2012.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO FRANCISCO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREY PHILIPE KERBER - 

OAB:18119-MT, ELISANGELA MAXIR PACHECO CEOLIN - 

OAB:23207/O

 Vistos em correição,

Acolho a cota ministerial de fls.117 e decreto a revelia do acusado 

Adriano Francisco de Souza, com fulcro no art.367 do Código de 

Processo Penal.

Tendo em vista o noticiado na carta precatória de fls.119, determino a 

remessa dos autos ao Ministério Público, para que se manifeste quanto à 

insistência na oitiva vítima Gilson Ferreira de Araújo, uma vez que não foi 

localizado no endereço indicado nos autos.

Considerando que é fato público e notório que o advogado inicialmente 

nomeado para defesa do acusado não reside mais nesta comarca, 

REVOGO a sua nomeação e consigno que eventuais honorários 

advocatícios serão arbitrados em sentença. Diante disso, nomeio para 

continuar atuando em defesa do acusado a nobre causídica Dra. 

Elisangela Maxir Pacheco, a qual deverá ser intimada desta decisão, bem 

como para que se manifeste quanto à insistência na oitiva da vítima não 

localizada.

Intime-se a advogada ora nomeada.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73883 Nr: 744-15.2018.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, JULIO 

CESAR PILEGI RODRIGUES, ANDREIA CRISTINA MEDEIROS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS MONTEIRO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva 

para, com fulcro no art. 413, caput, do CPP, PRONUNCIAR o réu DOUGLAS 

MONTEIRO CAMPOS, vulgo “Dodo”, a fim de submetê-lo a julgamento pelo 

Tribunal do Júri como incurso no crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV, 

do Código Penal.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpram-se as 

disposições pertinentes da CNGC.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 79924 Nr: 4711-68.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 De mais a mais, o INSS é o maior litigante do País, considerando o número 

de processos em curso. Assim, inviável impor ao Judiciário a obrigação de 

atuar de maneira paralela, como porta de entrada para todo e qualquer 

pedido. Inviável, inclusive, porque a estrutura do Poder Judiciário da 

Comarca de Aripuanã não suporta a quantidade de demandas a que 

estaria submetida. Insta ressaltar que se trata de Vara Única, com 

pequeno número de servidores e apenas um Magistrado. É claro que o 

Poder Judiciário não ignora a situação das estradas que circundam a 

Comarca de Aripuanã. Entretanto, infelizmente, tal fator não é 

exclusividade deste Município. Transferir ao Poder Judiciário a enorme 

demanda absorvida pela Previdência implicaria na ineficiência e no colapso 

do sistema judiciário desta Comarca, gerando lentidão para a resolução 

dos processos – inclusive, previdenciários. Forçoso concluir, portanto, 

que a exigência do prévio requerimento administrativo importa, em 

verdade, em proteção ao direito do jurisdicionado em obter do Poder 

Judiciário respostas cada vez mais céleres às suas demandas. De mais a 

mais, apesar da parte requerente ressaltar o “alto custo” da viagem até às 

cidades vizinhas que abrigam agências do INSS, é notório que existe 

transporte, por ônibus, diariamente. Com efeito, para a Cidade de 

Colniza-MT, as passagens variam de R$ 53,00 (cinquenta e três reais) a 

R$ 57,00 (cinquenta e sete reais), sendo que o transporte é realizado por 

duas empresas: Viação Juína e TUT Transportes. Assim, com fundamento 

no acima exposto e na orientação da Suprema Corte firmada no RE nº. 

631.240/MG, determino que a parte autora seja intimada, por sua 

advogada, para que dê entrada no pedido administrativo em 30 dias, 

apresentando o comprovante no processo em igual prazo, sob pena de 

extinção.Uma vez comprovada a postulação administrativa, o INSS será 

intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira 

decisão administrativa. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 22801 Nr: 9-80.1998.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEOTTI MADEIRAS AMAZÔNIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO ANTONIO DE LIMA - 

OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIRLEI DE FÁTIMA FRANCO - 

OAB:5389/O

 Intimo a executada, para que tome ciência acerca da sentença proferida 

nos autos, bem como a fim de que efetue o pagamento das custas e 

honorários advocatícios.

Carlos Eduardo Casagrande de Souza

Estagiário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 30830 Nr: 1481-38.2006.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETERNIT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIPUANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

LTDA, FABIANI LIMA GUIMARÃES, EZEVI LUIZ GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON GOMES DA SILVA - 

OAB:183333/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA SERAFINI - 

OAB:9.582-MT

 CERTIDÃO

Nos termos da legislação vigente, faz-se a intimação das partes, para se 

manifestarem sobre apenhora de valores via BacenJud, de fls. 230/231, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 67324 Nr: 2163-07.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUSIMAR FERREIRA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não obstante o teor da certidão retro, determino a intimação das partes 

para especificarem as provas que pretendem produzir, justificando a 

pertinência de cada uma delas, arrolando eventuais testemunhas, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.

Intimem-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 76326 Nr: 2344-71.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Atendida a determinação de ref. 4, delibero pelo 

prosseguimento do feito.De plano, considerando que o requerente 

demonstrou, por meio dos documentos que instruíram a inicial, a sua 

hipossuficiência, defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do 

artigo 98 do CPC.No mais, considerando o pedido expresso do autor, nos 

termos do artigo 334 do CPC, DESIGNO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

PARA O DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 15H, a ser realizada pela 

conciliadora deste Juízo.Cite-se o réu e intime-se para a audiência, com as 

advertências legais.Intime-se o autor para a audiência por meio de seu 

advogado.As partes autora e ré deverão ser alertadas (a autora, por meio 

de intimação na pessoa de seu advogado; os réus, no mandado) de 

que:a) O não comparecimento injustificado dos autores ou dos réus à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado;b) As partes devem estar acompanhadas por seus 

advogados;c) A parte poderá constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir;A parte ré 

deverá ainda ser alertada, no mesmo mandado, de que eventual 

desinteresse na realização da audiência de conciliação deverá ser 

informado por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência (art. 334, par. 5º, do CPC).2. CITE-SE A 

PARTE REQUERIDA e intime-se a parte autora para comparecimento, 

informando-as do seguinte:a) obtida a conciliação, será reduzida a termo e 

homologada por sentença;b) caso contrário, ou se qualquer das partes 

não comparecer à audiência, terá a parte requerida, nos termos do artigo 

335, I, do CPC, prazo de 15 (quinze dias) para oferecer defesa, CONTADO 

DA DATA DA AUDIÊNCIA, sob pena de revelia, consoante previsão do 

artigo 344 do CPC, ressalvadas as hipóteses do artigo 345 do mesmo 

diploma;(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 60271 Nr: 675-51.2016.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. P. BARBOSA & CIA LTDA - ME, PAULO 

PEREIRA BARBOSA, SANDRA BARANZELLI BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO DE FREITAS 

SILVEIRA - OAB:39538

 (...) ACOLHO a exceção de Pré-Executividade, e determino a EXCLUSÃO 

DOS MENCIONADOS SÓCIOS do polo passivo da presente execução 

fiscal.Determino, ainda, a ALTERAÇÃO da pessoa jurídica executada, 

devendo constar a razão social de P. P. BARBOSA & CIA LTDA-ME como 

executada e seus corresponsáveis PAULO PEREIRA BARBOSA e 

SANDRA BARANZELLI BARBOSA, no polo passivo desta ação.Citem-se 

os executados inclusos, nos termos da determinação inicial (ref. 

04).Intimem-se.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 79974 Nr: 4749-80.2018.811.0088

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA ANDREIA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP. DE CRED. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASS. DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMILLE FERNANDA FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:20101-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tratam-se de embargos monitórios inexplicavelmente distribuídos como 

ação.

Intime-se a parte autora a se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial.

 Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 56930 Nr: 633-36.2015.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM LUIZ DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS PLÁCIDO GOES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO JOSE DA SILVA - 

OAB:15745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7650, PEDRO OVELAR - OAB:6270/MT

 (...) .Assim, como não há nulidades ou questões pendentes a serem 

apreciadas, DECLARO O FEITO SANEADO.Fixo como pontos 

controvertidos:a)existência e extensão dos danos alegados pelo 

autor.b)nexo de causalidade entre a conduta do requerido e os danos 

suportados pelo requerente.Para tanto, defiro a produção de prova oral 

pelas partes. Quanto ao pedido de prova pericial, entendo que merece ser 

deferido. Ora, eventual extensão dos danos provados pela parte autora 

só poderão ser quantificados por profissional habilitado, bem como a 

comprovação de eventual nexo de causalidade entre a conduta e culpa do 

réu. Diante disso, defiro a prova pericial suscitada. Entretanto, 

considerando que foi deferido o benefício da justiça gratuita à parte 

autora, bem como que foi a parte requerida quem pugnou pela produção 

de prova pericial, determino que essa última arque com o valor da perícia. 

CERTIFIQUE-SE O SENHOR DISTRIBUIDOR ACERCA DA EXISTÊNCIA DE 

PERITO HABILITADO NA ÁREA MÉDICA CADASTRADO NESTE JUÍZO. 

Defiro, ainda, a produção de prova documental, por meio dos documentos 

já apresentados pelas partes.CONCEDO o prazo comum de 15 (quinze) 

dias para que as partes apresentem o rol de testemunhas (art. 357, §4º, 

CPC). Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de 

março de 2019, às 17 horas e 15 minutos para colheita dos depoimentos 

pessoais e inquirição das testemunhas arroladas pela parte autora. Desde 

já, determino a expedição de carta precatória para oitiva de testemunhas 

residentes em outras Comarcas. Justifico a data em razão da lotada pauta 

de audiências. Intimem-se as partes, por seus advogados, com as 

advertências legais. Deverá o advogado da parte autora se atentar ao teor 

do disposto no artigo 455, CPC, quanto à produção da prova testemunhal. 

Intimem-se. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 37135 Nr: 1873-70.2009.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.A INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

LTDA, AGUINALDO ANACLETO, EDSON BUENO PEREIRA, LUCIANO 

CANIZARES ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON HIDEO TACADA - 

OAB:7456 B

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de ação penal pública, movida pelo Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso em face de C. A. Indústria e Comércio de Madeiras Ltda e 

outros, pela prática dos delitos previstos no artigo 46, parágrafo único, da 

Lei 9.605/98.

Os fatos denunciados ocorreram, em tese, em 11/09/2009. A denúncia foi 

recebida em 30/09/2010.

O Ministério Público sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão 

punitiva em abstrato, pugnando pela extinção da punibilidade dos réus. 

Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial.

 Assiste razão ao Ministério Público.

Compulsando os autos, de fato se vislumbra a ocorrência da extinção da 

punibilidade dos réus, ante a ocorrência da prescrição da pretensão 

punitiva em abstrato.

O recebimento da denúncia, primeiro marco interruptivo da prescrição, 

ocorreu há quase 8 (oito) anos.

O delito em tela tem o tempo da prescrição regulada pelo art. 109, inciso V, 
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do Código Penal, ou seja, de quatro anos.

Assim, regulando-se a prescrição em apreço em quatro anos e tendo 

decorrido tal lapso temporal entre a data do recebimento da denúncia os 

dias atuais, sem que houvesse qualquer outra causa de interrupção, 

operou-se a prescrição da pretensão punitiva em abstrato do delito 

imputado aos réus.

Isto posto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos réus, com fundamento no 

art. 107, inc. IV, c/c o art. 109, inc. V, ambos do CP, pela prática, em tese, 

do delito previsto no artigo 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98.

Sem custas processuais.

Traslade-se cópia desta sentença para o processo código 57374, abrindo 

vista ao Ministério Público, para manifestação.

 Procedam-se às comunicações de praxe e ao contido na CNGC.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Oportunamente, arquive-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010154-68.2012.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO LIMA DE MENEZES JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT14787/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON RODRIGUES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 

8010154-68.2012.8.11.0088. EXEQUENTE: LAERCIO LIMA DE MENEZES 

JUNIOR EXECUTADO: NELSON RODRIGUES Vistos. Entendo que a 

pretensão de penhora de valores depositados em conta corrente do 

executado se afigura plenamente cabível, conforme inteligência dos 

artigos 835, I, do Código de Processo Civil. Com efeito, o dinheiro é o 

primeiro bem passível de penhora na ordem preferencial estabelecida pelo 

diploma normativo vigente, sendo perfeitamente possível a sua constrição 

por meio eletrônico, nos termos do art. 854 do CPC. Diante da realidade 

processual, viável o bloqueio e penhora de eventual numerário porventura 

existente em contas bancárias da parte devedora. Por esses 

fundamentos, e por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO O BLOQUEIO 

E PENHORA de importância em dinheiro no montante da execução em tela. 

Providencie a Serventia, via BacenJud, a indisponibilidade de ativos 

financeiros existentes em nome da parte executada até o valor total da 

dívida. Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e 

quatro horas) subsequentes, a liberação de eventual indisponibilidade 

excessiva e, visando evitar prejuízos para ambas as partes, também a 

transferência para a conta judicial, dando-se ciência às partes do 

resultado. Em seguida, intime-se o executado, na pessoa de seu 

advogado, ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta 

direcionada ao endereço de citação ou último endereço cadastrado nos 

autos, para eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias. Infrutífera a 

ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes para 

sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão ser, 

desde logo, liberados, intime-se o exequente para que se manifeste em 

termos de prosseguimento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Intimem-se. Demais diligências necessárias. Aripuanã, 29 de 

maio de 2018. (assinada digitalmente) Daiane Marilyn Vaz Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010154-68.2012.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO LIMA DE MENEZES JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT14787/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON RODRIGUES (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da decisão retro, faz-se a intimação do exequente 

para que se manifeste em termos de prosseguimento, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, tendo em vista a penhora negativa via 

bacenjud na ref. 16178944.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010114-57.2010.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LURDES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUZANETE TENUTTI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 

8010114-57.2010.8.11.0088. EXEQUENTE: MARIA DE LURDES DA SILVA 

EXECUTADO: SUZANETE TENUTTI Vistos. Entendo que a pretensão de 

penhora de valores depositados em conta corrente da executada se 

afigura plenamente cabível, conforme inteligência dos artigos 835, I, do 

Código de Processo Civil. Com efeito, o dinheiro é o primeiro bem passível 

de penhora na ordem preferencial estabelecida pelo diploma normativo 

vigente, sendo perfeitamente possível a sua constrição por meio 

eletrônico, nos termos do art. 854 do CPC. Diante da realidade processual, 

viável o bloqueio e penhora de eventual numerário porventura existente 

em contas bancárias da parte devedora. Por esses fundamentos, e por 

tudo mais que dos autos consta, DEFIRO O BLOQUEIO E PENHORA de 

importância em dinheiro no montante da execução em tela. Providencie a 

Serventia, via BacenJud, a indisponibilidade de ativos financeiros 

existentes em nome da parte executada até o valor total da dívida. 

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, a liberação de eventual indisponibilidade excessiva 

e, visando evitar prejuízos para ambas as partes, também a transferência 

para a conta judicial, dando-se ciência às partes do resultado. Em seguida, 

intime-se o executado, na pessoa de seu advogado, ou, na ausência, 

pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao endereço de 

citação ou último endereço cadastrado nos autos, para eventual 

impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias. Infrutífera a ordem, ou 

encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes para sequer 

satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão ser, desde 

logo, liberados, intime-se a exequente para que se manifeste em termos de 

prosseguimento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Intimem-se. Demais diligências necessárias. Aripuanã, 29 de maio de 2018. 

(assinada digitalmente) Daiane Marilyn Vaz Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010114-57.2010.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LURDES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUZANETE TENUTTI (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da decisão retro, faz-se a intimação da exequente 

para que se manifeste em termos de prosseguimento, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, bloqueio megativo via bacenjud ref. 

16179565.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010076-35.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

AGROTERRA AGROPECUARIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GOMES DE SA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 

8010076-35.2016.8.11.0088. EXEQUENTE: AGROTERRA AGROPECUARIA 

LTDA - EPP EXECUTADO: JOSE GOMES DE SA Vistos. Entendo que a 

pretensão de penhora de valores depositados em conta corrente do 

executado se afigura plenamente cabível, conforme inteligência dos 

artigos 835, I, do Código de Processo Civil. Com efeito, o dinheiro é o 

primeiro bem passível de penhora na ordem preferencial estabelecida pelo 

diploma normativo vigente, sendo perfeitamente possível a sua constrição 

por meio eletrônico, nos termos do art. 854 do CPC. Diante da realidade 
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processual, viável o bloqueio e penhora de eventual numerário porventura 

existente em contas bancárias da parte devedora. Por esses 

fundamentos, e por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO O BLOQUEIO 

E PENHORA de importância em dinheiro no montante da execução em tela. 

Providencie a Serventia, via BacenJud, a indisponibilidade de ativos 

financeiros existentes em nome da parte executada até o valor total da 

dívida. Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e 

quatro horas) subsequentes, a liberação de eventual indisponibilidade 

excessiva e, visando evitar prejuízos para ambas as partes, também a 

transferência para a conta judicial, dando-se ciência às partes do 

resultado. Em seguida, intimem-se o executado, na pessoa de seu 

advogado, ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta 

direcionada ao endereço de citação ou último endereço cadastrado nos 

autos, para eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias. Infrutífera a 

ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes para 

sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão ser, 

desde logo, liberados, intime-se a exequente para que se manifeste em 

termos de prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Intimem-se. Demais diligências necessárias. Aripuanã, 08 de 

junho de 2018. (assinada digitalmente) DAIANE MARILYN VAZ Juíza 

Substituta

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010076-35.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

AGROTERRA AGROPECUARIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GOMES DE SA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da decisão retro, faz-se a intimação da exequente 

para que se manifeste em termos de prosseguimento, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, bloqueio negativo via bacenjud ref. 

16180559.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010149-12.2013.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA PINHEIRO SILVERIO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIPUANA - TUR TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 

8010149-12.2013.8.11.0088. REQUERENTE: ANA CLAUDIA PINHEIRO 

SILVERIO LOPES REQUERIDO: ARIPUANA - TUR TRANSPORTES LTDA - 

ME Vistos. Entendo que a pretensão de penhora de valores depositados 

em conta corrente da empresa executada se afigura plenamente cabível, 

conforme inteligência dos artigos 835, I, do Código de Processo Civil. Com 

efeito, o dinheiro é o primeiro bem passível de penhora na ordem 

preferencial estabelecida pelo diploma normativo vigente, sendo 

perfeitamente possível a sua constrição por meio eletrônico, nos termos 

do art. 854 do CPC. Diante da realidade processual, viável o bloqueio e 

penhora de eventual numerário porventura existente em contas bancárias 

da parte devedora. Por esses fundamentos, e por tudo mais que dos 

autos consta, DEFIRO O BLOQUEIO E PENHORA de importância em 

dinheiro no montante da execução em tela. Providencie a Serventia, via 

BacenJud, a indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da 

parte executada até o valor total da dívida. Frutífera ou parcialmente 

frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro horas) subsequentes, a 

liberação de eventual indisponibilidade excessiva e, visando evitar 

prejuízos para ambas as partes, também a transferência para a conta 

judicial, dando-se ciência às partes do resultado. Em seguida, intimem-se a 

executada, na pessoa de seu advogado, ou, na ausência, pessoalmente, 

por via eletrônica ou carta direcionada ao endereço de citação ou último 

endereço cadastrado nos autos, para eventual impugnação, no prazo de 5 

(cinco) dias. Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, 

insuficientes para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, 

que deverão ser, desde logo, liberados, intime-se a exequente para que 

se manifeste em termos de prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção. Intimem-se. Demais diligências necessárias. 

Aripuanã, 08 de junho de 2018. (assinada digitalmente) DAIANE MARILYN 

VAZ Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010149-12.2013.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA PINHEIRO SILVERIO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIPUANA - TUR TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da decisão retro, faz-se a intimação da exequente 

para que se manifeste em termos de prosseguimento, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, bloqueio negativo via bacenjud ref. 

16180965.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010067-73.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

APOLONIO SANDRO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES OAB - MT0014614A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANI GRASSI ALMEIDA ALVARENGA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA CRISTINA PEREIRA PETRONILHO OAB - ES21880 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Nos termos da decisão retro, faz-se a intimação das partes 

para especificarem as provas que pretendem produzir, justificando a 

pertinência de cada uma delas, arrolando eventuais testemunhas, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010077-88.2014.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE WILLER ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELVES MARQUES COUTINHO OAB - MT0007825A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Nos termos do despacho retro, faz-se a intimação do 

requerido, para que indique conta corrente de sua titularidade para o 

levantamento da quantia depositada a maior, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000152-51.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

EVA JOSEFA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA VORTMANN FABRIN OAB - MT0021918A 

(ADVOGADO(A))

ELISANGELA MAXIR PACHECO CEOLIN OAB - MT23207/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 27 de 

novembro de 2018 às 13h30min, que realizar-se-á na sala de audiências 

de conciliação deste Juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000012-17.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL CAPO ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA OAB - MT0007717A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, faz-se neste ato, a intimação 

das partes para especificarem as provas que pretendem produzir, 

arrolando eventuais testemunhas, justificando a necessidade, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

Comarca de Brasnorte

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA Nº. 22/2018/DF

 O Dr. Victor Lima Pinto Coelho, MM. Juiz Substituto e Diretor do Foro da 

Comarca de Brasnorte - MT, no uso de suas atribuições legais na forma 

da lei,

 CONSIDERANDO a necessidade de formar uma Comissão de Apoio para 

Coordenar a operacionalização e o acompanhamento do processo seletivo 

para o Estagiário de Nível Superior para a Comarca de Brasnorte – MT.

 RESOLVE:

 Art. 1º - DESIGNAR os servidores Marcos Ediones Bertholdi, Gestor 

Geral, – Mat. n. 34873 – membro, Sidney Pereira, Gestor Adm. 3, mat. 

34866 – Membro, lotados nesta Comarca, para comporem, juntamente com 

o MM. Juiz de Direito/Diretor do Foro e presidente da Comissão acima 

mencionada.

 Art. 2º - Publique-se, cientifique-se e cumpra-se remeta-se cópia desta 

Portaria ao Departamento de Recursos Humanos do E. Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso.

 Brasnorte-MT, 25 de outubro de 2018.

 Victor Lima Pinto Coelho

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N. 23/2018/DF

O Dr. Victor Lima Pinto Coelho, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Brasnorte-MT, no uso de suas atribuições legais na forma da 

Lei, CONSIDERANDO a necessidade de organizar o alistamento anual dos 

jurados para o ano de 2019, com as diligências e publicações do rol em 

tempo hábil;

CONSIDERANDO as disposições dos art. 425/426 e 436, todos do código 

de Processo Penal.

RESOLVE:

Art. 1º DETERMINAR a instauração de procedimento administrativo visando 

o alistamento de jurados para as reuniões ordinárias e extraordinárias do 

ano de 2019, com a distribuição, registro e autuação de caderno com esse 

fito, no bojo do qual serão requisitadas as listas, pesquisadas e 

relacionados os nomes escolhidos ou alistados voluntariamente, feitas as 

publicações devidas, apresentadas as reclamações, realizados os 

sorteios e resolvidos quaisquer outros pedidos;

Brasnorte-MT, 26 de outubro de 2018.

Victor Lima Pinto Coelho. Juiz de Direito e Diretor do Foro

Edital

EDITAL N. 18/2018/DF

O (A) Excelentíssimo(a) Dr. Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito e 

Diretor do Foro da Comarca de Brasnorte-MT, no uso de suas atribuições 

legais, e com fundamento na Lei Federal n.º 11.788, de 25 de setembro de 

2008, na Resolução n.º 08/PRES/TP, de 30 de maio de 2011, na Resolução 

n.º 20/PRES/TP, de 16 de outubro de 2014, e na Resolução n.º 203, de 23 

de junho de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, torna pública a 

abertura do Processo Seletivo Unificado para recrutamento de Estagiários, 

no âmbito da Comarca de Brasnorte-MT, mediante as condições 

estabelecidas neste Edital.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES.

1.1 O Processo Seletivo será regido por este edital e seus anexos, e 

realizado sob a coordenação, operacionalização e acompanhamento da 

Comissão de Apoio ao Processo Seletivo, instituída por meio da Portaria 

n.º 22/2018-DF, de 25 de outubro de 2018, composta pelos seguintes 

membros:

Juiz de Direito e Diretor do Foro Dr. Victor Lima Pinto Coelho– Presidente

Gestor Geral de 1ª Entrância Marcos Ediones Bertholdi – Membro

Gestor Administrativo 3 Sidney Pereira – Membro

1.2 O processo seletivo visa o preenchimento de 01 ( uma ) vaga, bem 

como a formação do cadastro de reserva, no quadro de estagiários 

remunerados da Comarca de Brasnorte-MT, para estudantes de nível 

médio e superior, conforme disponibilizado no quadro do Anexo I do 

presente edital.

1.3 O estágio será realizado nas unidades da Comarca de Brasnorte-MT.

1.4 Aos estagiários incumbe o desempenho de atividades que possibilitem 

aprendizado técnico sob a supervisão e acompanhamento de um 

magistrado ou servidor do Poder Judiciário, sem qualquer forma de vínculo 

empregatício.

1.5 O processo seletivo obedecerá às normas deste edital e terá validade 

de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período.

1.6 O processo seletivo será realizado em etapa única, consistente na 

aplicação de uma prova objetiva.

1.7 O conteúdo programático constará do Anexo II do presente edital.

1.8 Na atuação do estagiário na Comarca de Brasnorte-MT serão 

observados o cumprimento de 30 (trinta) horas semanais, distribuídas em 

06 (seis) horas diárias, em horário de funcionamento da Instituição, sem 

prejuízo das atividades discentes.

1.9 Os estagiários farão jus à bolsa-auxílio no valor de R$ 920,84 

(novecentos e vinte reais e oitenta e quatro centavos) para estudantes de 

nível superior.

1.10 Nos termos do art. 29 da Resolução n. 008/2011/PRES/TP, de 30 de 

maio de 2011, é assegurado ao estagiário auxilio transporte atualmente 

estipulado no valor de R$ 169,40 (cento e sessenta e nove reais e 

quarenta centavos).

1.11 Todos os estagiários, na vigência do Termo de Compromisso do 

Estágio, terão cobertura de seguro de acidentes pessoais, cujo 

pagamento da apólice será responsabilidade da empresa de 

operacionalização de Programas de Estágio, conforme dispõe o art. 32 da 

Resolução n. 008/2011/PRES/TP, de 30 de maio de 2011.

1.12 Em conformidade com o art. 26 da Resolução n. 008/2011/PRES/TP, 

de 30 de maio de 2011, a vigência do contrato será fixada no Termo de 

Compromisso de Estágio, pelo período de 01 (um) ano, podendo ser 

prorrogado uma única vez, por igual período, mediante instrumento próprio, 

com exceção dos portadores de deficiência, a teor do que estabelece o 

artigo 11 da Lei n. 11.788, de 25 de setembro de 2008.

2. DOS REQUISITOS PARA ESTÁGIO CURRICULAR.

2.1 Estar frequentando o ensino regular em Instituições Públicas ou 

Privadas de educação superior e de ensino médio.

2.2 Os estagiários de nível superior deverão estar regularmente 

matriculados em Universidades e Faculdades presenciais ou em 

instituições de Ensino à Distância – EAD, reconhecidas pelo Ministério da 

Educação – MEC, e que estejam cursando, no mínimo, o terceiro semestre 

do curso de Direito e segundo semestre dos demais cursos.

2.3 Na data da contratação, o estudante deve ter a idade mínima de 16 

(dezesseis) anos completos.

3. DA INSCRIÇÃO.

3.1 A inscrição deverá ser efetuada exclusivamente no Fórum da 

Comarca de Brasnorte, no endereço Avenida General Osório, nº 363, 

Centro, a partir das 13h do dia 01 de novembro 2018 até as 18h do dia 23 

de novembro 2018, considerando-se como extemporânea e sem validade 

qualquer inscrição feita fora desse período.

 3.2 Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

3.3 A Diretoria do Foro da Comarca de Brasnorte não se responsabiliza 

por solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica 

dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas 

de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a 

transferência de dados.

3.4 As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira 

responsabilidade do candidato, dispondo a Comissão de Apoio ao 

Processo Seletivo Unificado para recrutamento de estagiários o direito de 

excluí-lo do certame por preenchimento incorreto (RG, CPF, data de 

nascimento), bem como em virtude da ausência de veracidade dos dados 

informados, sem prejuízo de eventual responsabilidade penal.

3.5 O comprovante de inscrição deverá ser mantido em poder do 

candidato e apresentado no local da realização das provas.

3.6 A relação dos candidatos que tiverem suas inscrições deferidas 

constará no edital a ser publicado no Diário da Justiça Eletrônico e 
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disponibilizado no site do Tribunal www.tjmt.jus.br.

 4. DAS VAGAS.

4.1 Os candidatos aprovados serão convocados pela Divisão de 

Avaliação Desempenho e Estágio do Departamento de Recursos Humanos 

do Tribunal de Justiça, de acordo com as vagas disponibilizadas neste 

edital e as que surgirem durante o prazo de validade da seleção, em 

observância à ordem classificatória.

4.2 A ocupação da vaga pelo candidato aprovado estará condicionada ao 

comparecimento, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a Divisão de 

Avaliação, Desempenho e Estágio do Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça e/ou na Gestão de Recursos Humanos do 

Fórum da Comarca de Brasnorte, contados da convocação, com à 

apresentação dos documentos de identificação pessoal e comprobatórios 

do vínculo com a Instituição de ensino conveniada.

4.3 Somente poderão ingressar no estágio os candidatos que, na data da 

convocação, estejam distante, no mínimo, 06 (seis) meses da data 

prevista para a conclusão do curso.

5. DO EXAMEDE SELEÇÃO.

5.1 A prova será aplicada para todos os candidatos na data provável de 

18 de janeiro de 2019, das 13h às 16h. A confirmação da data e as 

informações sobre os locais de prova serão divulgados no Diário da 

Justiça Eletrônico e disponibilizados no site do Tribunal de Justiça 

www.tjmt.jus.br oportunamente, após o encerramento das inscrições.

5.2 O candidato deverá apresentar-se para prova, munido de documento 

de identidade original, comprovante de inscrição e caneta esferográfica 

transparente de tinta azul ou preta, com antecedência mínima de trinta 

minutos para o início da prova.

5.3 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar documento de 

identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar 

documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido 

há, no máximo, quinze dias, juntamente com qualquer outro documento que 

contenha foto.

5.4 Não serão aceitos como documento de identidade: certidões de 

nascimento, CPF, Título de Eleitor, carteira de estudante, nem documentos 

ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados.

5.5 Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que 

autenticada, nem protocolo do documento.

5.6 A prova terá duração de 03 (três) horas. As questões serão 

elaboradas de acordo com o conteúdo programático constante no Anexo II 

deste Edital.

5.7 A Prova Objetiva de caráter eliminatório e classificatório, conterá 25 

(vinte e cinco) questões, sendo atribuídos 4,0 (quatro) pontos para cada 

uma. Contendo 4 (quatro) alternativas: a, b, c, d.

5.7.2 Para os candidatos do curso de nível superior, a prova consistirá em 

10 (dez) questões de Português, 05 (cinco) questões de Atualidades, 05 

(cinco) de Raciocínio Lógico e 05 (cinco) de Noções de Informática.

5.8 No preenchimento do cartão de resposta da prova objetiva não será 

admitida qualquer rasura, aplicação de corretivo ortográfico (liquid paper 

ou similar) ou apagamento através de borracha ou similar, sendo 

computada como errada a questão com tais ocorrências.

5.9 O preenchimento da identificação do candidato na prova deverá ser 

realizado apenas no local especificamente destinado para esse fim.

5.10 Não será permitido qualquer tipo de consulta.

5.11 Os candidatos deverão observar as instruções dos fiscais de sala e 

portar-se com urbanidade e decoro em relação a eles, aos responsáveis 

pela fiscalização da aplicação das provas e aos demais candidatos, sob 

pena de desclassificação no processo seletivo.

5.12 A ausência do candidato no local e horário designado para a 

realização das provas importará na sua eliminação no processo seletivo.

6. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO.

6.1 Serão considerados classificados os candidatos que obtiverem, no 

mínimo, 50% (cinquenta por cento) de acertos na prova objetiva.

6.2 A classificação será efetuada por ordem decrescente do total de 

pontos obtidos pelos candidatos na prova objetiva.

6.3 Em caso de empate serão priorizados os candidatos que:

a) Apresentar melhor pontuação na prova de Português;

b) Apresentar melhor pontuação na prova de raciocínio lógico;

c) Tiver maior idade.

6.4 A nota final no processo seletivo será a soma algébrica da nota obtida 

nas provas objetivas.

6.5 O resultado final do processo seletivo será divulgado no Diário de 

Justiça Eletrônico e endereço eletrônico do Tribunal de Justiça 

www.tjmt.jus.br em data a ser definida posteriormente.

6.6 A habilitação no processo de seleção de estagiários não gera direito à 

convocação, que far-se-á na conveniência e necessidade da 

administração, garantindo aos aprovados a preservação da ordem de 

classificação no ato de preenchimento das vagas.

7. DOS RECURSOS.

7.1 Serão admitidos recursos, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da 

publicação do Edital, quanto:

a) Ao indeferimento do requerimento de inscrição;

b) Ao gabarito provisório;

c) Ao resultado final do Processo Seletivo.

7.2 Os recursos deverão ser interpostos somente na Diretoria do Foro da 

Comarca de Brasnorte, conforme o prazo estabelecido no subitem 9.1.

7.3 Os prováveis recursos relativos a este processo seletivo serão 

analisados e decididos pela Comissão de Apoio ao Processo Seletivo para 

recrutamento de estagiários.

7.4 Não serão conhecidos os recursos sem a identificação da questão e 

fundamentação clara, objetiva e consistente.

7.5 Se do exame de recursos contra o Gabarito da prova objetiva resultar 

anulação de questão, a pontuação correspondente será atribuída a todos 

os candidatos, independentemente de terem recorrido.

8. DA HOMOLOGAÇÃODA SELEÇÃO.

8.1 A homologação do Processo Seletivo será feita pelo Presidente do 

Tribunal de Justiça.

9. DA CONTRATAÇÃODO ESTAGIÁRIO.

9.1 Para contratação do estagiário deverão ser observados os seguintes 

requisitos:

a) Ter sido aprovado no Processo Seletivo;

b) Estar matriculado e com frequência regular em curso de educação 

superior e de ensino médio, atestados pela instituição de ensino;

c) Ter idade mínima de 16 (dezesseis)anos completos;

d) Celebrar Termo de Compromisso entre o educando, a parte Concedente 

do estágio e a Instituição de Ensino;

e) Manter compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e 

aquelas presentes no Termo de Compromisso.

9.2 Os candidatos aprovados serão convocados, via e-mail, pela Divisão 

de Avaliação, Desempenho e Estágio da Coordenadoria de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça – MT, obedecendo-se à ordem de 

classificação e ao número de vagas existentes. É responsabilidade do 

candidato, informar qualquer alteração de dados, por meio do endereço 

eletrônico divisao.estagio@tjmt.jus.br .

9.3 Ao serem convocados, os candidatos deverão apresentar os 

seguintes documentos:

a) Cópia da Cédula de Identidade (RG) e CPF;

b) 02 (duas) fotografias recentes, tamanho 3x4;

c) Ficha Cadastral preenchida (Anexo III);

d) Comprovante de residência (água, luz, telefone, etc.);

e) Declaração de matrícula expedida pela Instituição de Ensino;

f) Declaração de relação de Parentesco, conforme Portaria n. 

789/2009/DRH(Anexo IV);

g) Certidão Negativa Cível e Criminal da justiça Federal e Estadual.

9.4 Uma vez convocados, os candidatos aprovados que não 

comparecerem para formalização da assinatura do Termo de 

Compromisso de Estágio, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, serão 

considerados desistentes, seguindo-se à nomeação do próximo 

classificado.

10. DAS ATIVIDADESA SEREM DESENVOLVIDAS.

10.1 Das atividades a serem desenvolvidas pelos estagiários:

a) Examinar e estudar os autos, findos ou em curso, quando a chefia 

julgar útil ao aprendizado, podendo lhes ser solicitada análise escrita;

b) Realizar pesquisas sobre matéria jurídica relacionada com a respectiva 

atividade;

c) Verificar o andamento de processos, obter certidões, cópias de 

julgados e de documentos diversos;

d) Atender e prestar informações pertinentes a advogados, partes, 

procurados, promotores, peritos do juízo, ou qualquer outra autoridade;

e) Remeter, receber e transportar processo, documentos e 

correspondências;

f) Cadastrar ações ajuizadas na serventia e manter atualizada a 

movimentação dos processos;

g) Preparar os autos para o processamento;

h) Restaurar, arquivar e desarquivar processos;
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i) Elaborar e enviar os arquivos de publicações para a Imprensa Oficial 

(Diário da Justiça Eletrônico);

j) Redigir e expedir ofícios, mandados, cartas precatórias, despachos ou 

qualquer outro documento de interesse processual;

k) Pesquisar e juntar petições;

l) Acompanhar audiências;

m) Executar tarefas inerentes ao seu desempenho, atendendo e 

prestando informações e/ou realizando quaisquer outras tarefas 

pertinentes às atividades que se fizerem necessárias às áreas 

específicas de cada curso.

11. DOS DEVERES E PROIBIÇÕES.

11.1 É vedado ao estagiário:

a) Patrocinar, como estagiário da Ordem dos Advogados do Brasil, 

processos em qualquer unidade do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso;

b) Receber, a qualquer título, quantias, valores ou bens em razão de sua 

função, salvo a bolsa de estágio e auxílio-transporte;

c) Valer-se do estágio para captação de clientela, para facilitar a 

tramitação de autos do seu interesse particular ou de clientes, ou 

obtenção de qualquer tipo de vantagens para si ou para outrem;

d) Usar documentos comprobatórios de sua condição para fins estranhos 

à função;

e) Manter, sob sua guarda, sem expressa autorização do Magistrado ou 

responsável pela unidade, papéis, documentos e processos pertencentes 

ou que estejam sob a responsabilidade do Poder Judiciário.

11.2 São deveres do estagiário:

a) Cumprir as ordens e instruções emanadas da Corregedoria-Geral da 

Justiça;

b) Acatar as instruções e determinações dos supervisores;

c) Ter ética e sigilo ao lidar com informações que teve conhecimento em 

razão de seu aprendizado;

d) Respeitar e tratar com urbanidade os magistrados, servidores do Poder 

Judiciário e público em geral;

e) Utilizar crachá de identificação;

f) Utilizar vestimenta compatível ao ambiente de estágio;

g) Ter pontualidade e disciplina;

h) Utilizar de vocabulário adequado.

12. DAS DISPOSIÇÕESFINAIS.

12.1 No dia da realização das provas, não serão fornecidas informações 

referentes ao seu conteúdo e/ou aos critérios de avaliação e de 

classificação.

12.2 É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar todos os 

atos, editais e comunicados referentes a este processo seletivo.

12.3 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, 

atualizações ou acréscimos enquanto não consumada a providência ou 

evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em 

Edital ou aviso a ser publicado.

12.4 Na qualidade de estagiário não confere direito nem expectativa de 

direito de ingresso nos quadros do Poder Judiciário, não estabelecendo 

vínculo contratual ou estatutário de nenhuma natureza, nem ensejando 

precedência ou prioridade para fins de classificação em concurso para 

investidura em cargo público, conforme disciplina o art. 3º da Lei n. 

11.788, de 25 de setembro de 2008.

12.5 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Apoio ao 

Processo Seletivo Unificado para recrutamento de estagiários.

Brasnorte-MT, 26 de outubro de 2018.

Victor Lima Pinto Coelho. Juiz(a) de Direito e Presidente da Comissão

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PORTUGUÊS

1. Ortografia Oficial.

2. Acentuação Gráfica.

3. Flexão Nominal e Verbal;

4. Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação.

5. Emprego de Tempos e Modos Verbais

6. Vozes do Verbo.

7. Concordância Nominal e Verbal.

8. Regência Nominal e Verbal.

9. Ocorrência de crase.

10. Pontuação.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

1. Conceitos básicos de sistemas operacionais Windows XP, gerenciador 

de arquivos, gerenciador de impressão.

2. Modos de utilização e conceitos de editores de texto e planilhas.

3. Noções básicas do Word.

4. Noções básicas de Excel.

5. Gerenciamento de arquivos.

6. Ferramentas e aplicativos de navegação e navegadores.

RACIOCÍNIO LÓGICO

- Afirmação e negação no conjunto dos números reais, nas proposições, 

nas sentenças abertas e nas operações em conjuntos. Raciocínio 

Matemático, Lógico-Numérico e Lógico-Quantitativo.

Raciocínio Lógico-Matemático em atividades que envolvem máximos e 

mínimos de funções, na teoria dos conjuntos, no sistema de numeração 

decimal. Sucessões. Progressão Aritmética.

Progressão Geométrica. Probabilidade. Regra de três simples e composta.

CONHECIMENTOS GERAIS (ATUALIDADES)

- Domínio de tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como 

política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, ecologia, 

relações internacionais, desenvolvimento sustentável e segurança 

pública.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 63249 Nr: 9-77.2017.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEODAYANE PAIMY TSIKTSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado, para que 

efetue a complementação das custas de condução do Oficial de Justiça 

no valor de R$ 607,68 (Seiscentos e sete reais e sessenta e oito 

centavos, referente a diligencia realizada na localidade Aldeia Curva, Zona 

Rural, distante desta urbe 122 km, pois a autora recolheu diligência e 

custas de condução referente a zona urbana no valor de R$ 18,80 

(Dezoito reais e oitenta centavos, e o valor das custas e diligencia até o 

local informado é de R$ 626,48 (seiscentos e vinte e seis reais e quarenta 

e oito centavos), nos termos da certidão de ref. 22, para cumprimento do 

mandado, de acordo com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitida 

pelo site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo juntar 

comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 52858 Nr: 1269-34.2013.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESSY BARBOSA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:21907/O

 Vistos etc.[...], observo que não houve alteração do contexto fático dos 

autos, que ensejasse a revogação da referida prisão preventiva do 

acusado.E, ademais, analisando os fatos e a forma como ocorreu o crime, 

extrai-se a gravidade concreta do delito, logo, medidas cautelares 

diversas da prisão mostram-se ineficazes para acautelar o meio 

social.Isso porque, o acusado agindo com animus necandi matou a vítima 

Luceli Rodrigues Ruas desferindo-lhe diversos golpes de faca.Nesse 

passo, não há que se falar em segregação cautelar desproporcional e 

exacerbada, haja vista a prática imputada ao acusado, sendo de elevada 

gravidade e suficiente para abalar a ordem social.No mais, urge destacar 

também que Gessy permaneceu foragido do distrito da culpa por mais de 4 

(quatro) anos, uma vez que sua prisão preventiva foi decretada dia 

10/08/2013 e somente foi cumprida em 05/06/2018. Logo, imprescindível a 

segregação cautelar do acusado para também assegurar a aplicação da 

lei penal, ante a possibilidade daquele empreender fuga.Por fim, registro 

que, eventuais predicados pessoais favoráveis ao acusado, como 
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primariedade, bons antecedentes, residência fixa e atividade lícita, não 

são, por si só, motivos garantidores de eventual direito à liberdade.Dessa 

forma, ainda presentes os requisitos previstos no artigo 312, do Código de 

Processo Penal, em consonância com a manifestação ministerial, 

mantenho a prisão preventiva do citado investigado, pelos próprios 

motivos exarados na decisão outrora proferida.Intimem-se: pessoalmente 

o acusado, bem como a sua defesa, via publicação na imprensa.Ciência 

ao representante do Ministério Público.Lado outro, reitero a determinação 

de cumprimento do despacho de fl. 137.Cumpra-se, expedindo o 

adequado e servindo a cópia desta decisão como o necessário 

mandado/carta precatória/ofício/carta.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 71186 Nr: 1496-48.2018.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGIDMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Rafael Lanzarini - 

OAB:18821

 REVOGO a prisão preventiva de LUIZ GONZAGA INÁCIO DE MELO FILHO, 

aplico-lhe, com fulcro no artigo 319, do Código de Processo Penal, 

mediante compromisso, as seguintes medidas cautelares: a) 

CONFIRMAR/INFORMAR endereço, onde poderá ser encontrado, 

solicitando previamente ao Juízo eventual mudança;b) COMPARECER 

mensalmente, no período entre o 1º ao 5º dia útil, na Secretaria do Juízo 

onde estiver residindo, para informar e justificar suas atividades; c) NÃO 

SE AUSENTAR da Comarca onde estiver residindo, sem autorização 

prévia do Juízo, uma vez que a permanência é conveniente para a 

instrução criminal; d) NÃO INGERIR bebidas alcoólicas, NÃO FORNECER, 

NÃO TRAZER CONSIGO E NÃO FAZER USO de quaisquer substâncias 

com efeitos entorpecentes e, NÃO FREQUENTAR bares, boates, casas de 

tolerância (prostíbulos), locais de reputações duvidosas e festas em 

locais abertos ao público em geral;e) RECOLHER-SE em sua residência no 

período noturno, nos finais de semana e nos dias de folga, salvo por 

motivo previamente justificado e devidamente autorizado pelo Juízo ef) 

NÃO SE ENVOLVER em outro fato criminalmente ilícito;g) MANTER-SE 

AFASTADO da vítima e de seus familiares no limite mínimo de 300 metros 

(art. 22, III, “a” da Lei n. 11.340/06);h) NÃO MANTER CONTATO com a 

vítima e seus familiares por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, “b” 

da Lei n. 11.340/06);i) NÃO FREQUENTAR a residência da vítima ou o seu 

local de trabalho (art. 22, III, “c” da Lei n. 11.340/06);Advirto o acusado que 

as medidas cautelares ora aplicadas poderão ser, a qualquer momento, 

substituídas por prisão caso sejam descumpridas ou não se mostrarem 

suficientes à garantia da ordem pública, assim como revogadas se não se 

mostrarem necessárias durante a tramitação do processo, nos termos do 

artigo 282, § 4º, do Código de Processo Penal.SAÍRAM OS PRESENTES 

INTIMADOS NESTE ATO.Oficie-se a Delegacia de Polícia para entrega do 

laudo pericial, solicitado à ref. 26, no prazo de 30 dias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 60225 Nr: 685-59.2016.811.0100

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO VICENTE RAYA, ONDINA BILHÃO VICENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIAS VICENTE DA SILVA, GLOBAL 

AMBIENTE INCORPORADORA E AGROPECUÁRIA LTDA, RODRIGO 

CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARCILIO DONEGA - 

OAB:71241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Rafael Lanzarini - 

OAB:18821, LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - OAB:21936/O, 

THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293

 Vistos etc.

Defiro o pedido da parte autora à ref. 171 e DETERMINO a intimação dos 

réus para que se manifestem acerca do paradeiro desconhecido da 

testemunha CLAUDINEI ANTÔNIO POLETTI, no prazo de 05 dias, sob pena 

de preclusão, o que deverá ser certificado.

Certifique-se ainda acerca da devolução de todos os atos deprecados 

nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 72998 Nr: 2330-51.2018.811.0100

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA ABADIA CARVALHO E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMA- SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO 

AMBIENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORACIO DA SILVA - 

OAB:4816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, entendo que para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a 

parte requerente deverá, em 05 (dias), apresentar, sob pena de 

indeferimento do benefício, documentos que comprovem a impossibilidade 

de pagamento das custas e despesas processuais, tais como cópia da 

carteira de trabalho, última declaração completa do imposto de renda, 

cópia do extrato bancário, etc.Ou ainda, no mesmo prazo, recolher as 

despesas e custas processuais iniciais, sob pena de baixa na 

distribuição, sem nova intimação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 64314 Nr: 681-85.2017.811.0100

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC VARA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT, 

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON PEDRO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA MARIA VIEIRA - 

OAB:16718

 Com efeito, DECLARO EXTINTA A PENA do reeducando ADILSON PEDRO 

DA COSTA e, via de consequência, determino o ARQUIVAMENTO do 

presente feito.Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se estes 

autos com as baixas e as cautelas devidas.Oficie-se ao TRE comunicando 

o teor desta decisão, bem como aos demais órgãos pertinentes.Ciência ao 

Ministério Público.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo o adequado e servindo a cópia desta decisão como o 

necessário mandado/carta precatória/ofício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 20348 Nr: 1023-48.2007.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MALAQUIAS DA PAIXÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:MT / 9.118-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wládia C. Maracaba 

Calheiros de Lima -Procuradora Federal - OAB:1515858

 Vistos etc.

Expeça-se alvará de levantamento de valores em nome do advogado da 

parte autora.

Intime-se pessoalmente a parte autora.

Após a comprovação da intimação pessoal ou do pagamento à parte 

autora, determino o arquivamento dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 17215 Nr: 1085-59.2005.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVIRA MARGARIDA DO CARMO CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:MT / 9.118-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691/MT

 Vistos etc.

Expeça-se alvará de levantamento de valores em nome do advogado da 

parte autora.

Intime-se pessoalmente a parte autora.

Após a comprovação da intimação pessoal ou do pagamento à parte 

autora, determino o arquivamento dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 17188 Nr: 1096-88.2005.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTÍLIA FRANCISCA MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:MT / 9.118-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNA DE SOUZA MIRANDA 

SOARES- PROCURADORA FEDERAL - OAB:0415068

 Vistos etc.

Expeça-se alvará de levantamento de valores em nome do advogado da 

parte autora.

Intime-se pessoalmente a parte autora.

Após a comprovação da intimação pessoal ou do pagamento à parte 

autora, determino o arquivamento dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 24342 Nr: 578-25.2010.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marina Bernardino da Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS DE ALMEIDA 

AVELAR - OAB:MT 9721-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

OAB:PROCURADOR

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, na pessoa de seu advogado, para 

que no prazo de 05 (cinco) dias, informe os dados bancarios, bem como 

número de CPF para a expedição do Alvará.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 56973 Nr: 670-27.2015.811.0100

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINÉIA ALVES VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE ROMÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA RODRIGUES DA SILVA 

LANZARINI - OAB:15446

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAULO HENRIQUE ROMÃO DA SILVA, 

Filiação: Zilma Josefa da Rocha e Bertolino, brasileiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos etc.Sentença/Despacho/decisão proferido(a) de acordo 

com o ofício Circular nº 274/2016-DOF, expedido pela Corregedoria-Geral 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, a respeito da 5ª Fase da Campanha 

"Justiça pela Paz em Casa".Trata-se de ação de divórcio litigioso c/c 

regularização de guarda e alimentos com pedido liminar ajuizada por 

Claudinéia Alves Vieira da Silva em face de Paulo Henrique Romão da 

Silva.A autora sustenta que contraiu matrimônio com o requerido em 05 de 

agosto de 2011, que desse relacionamento nasceu a criança S.H.A.S. 

Afirma que o relacionamento teve fim, que mudou-se da cidade de São 

José do Rio Claro onde vivia com o Requerido e passou a residir em 

Brasnorte, trazendo consigo o filho do casal, sendo que em abril de 2015 

assumiu novo relacionamento.Pugna a Requerente pela concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, o deferimento do divórcio em sede liminar e a 

regularização da guarda do filho em favor da Requerente, bem como 

manutenção dos alimentos em 2/3 do salário mínimo, conforme arbitrado 

nos autos da medida protetiva em apenso.Dada vista dos autos ao 

Ministério Público, o Parquet manifestou-se favorável à concessão da 

medida liminar de divórcio (fls. 30/38).Decisão deferindo a gratuidade da 

justiça, bem como determinando a realização de audiência de conciliação e 

estudo psicossocial, postergando a análise da liminar (fl. 42).A audiência 

de conciliação não foi realizada, tendo em vista que o Requerido não foi 

encontrado no endereço fornecido na inicial (fl. 77).Aportou o “Relatório 

de Atendimento e Avaliação Psicossocial” às fls. 81/86.Petição da 

Requerente à fl. 95 pugnando pela expedição de carta precatória para 

citação e intimação do Requerido no endereço informado, bem como 

reforça o pedido liminar.Tentada a citação por carta precatória para a 

Comarca de São José do Rio Claro, novamente certificou-se a não citação 

do réu (fl. 95), tendo o Oficial de Justiça certificado que o Requerido 

estaria residindo em Nova Mutum-MT.Vieram os autos conclusos.Pois 

bem.Quanto à certidão de fl. 95, INTIME-SE a Requerente para que se 

manifeste no prazo de 10 (dez) dias, informando o endereço onde o 

Requerido possa ser encontrado para citação.SENTENÇA PARCIAL DE 

MÉRITO (art. 354, parágrafó único do CPC) - DIVÓRCIORelativamente ao 

divórcio, por se tratar de direito potestativo, em que se dispensa o 

contraditório, assim como, no presente caso não há necessidade de 

dilação probatória (art. 355, II do CPC), passo a proferir sentença parcial 

de mérito, nos termos do art. 354, parágrafo único do CPC.Os autos já 

foram relatados.FUNDAMENTO E DECIDO.A vigente Constituição Federal, 

em seu art. 226, § 6º (alterada pela Emenda Constitucional nº 66, de 

13.7.2010, em vigor a partir do dia 14.7.2010), traz a seguinte redação: 

"Art. 226 (omissis) (...)§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo 

divórcio." A alteração no texto constitucional em testilha veio a facilitar a 

dissolução da sociedade e do vínculo conjugais, outorgando às partes a 

possibilidade de intentarem o divórcio direto imediato, a tornar despicienda 

a etapa da separação judicial que, por muito tempo, consistia em 

verdadeiro estágio intermediário entre o casamento e o divórcio. A autora 

comprovou estar casada com o requerido e como a Constituição Federal 

não condiciona o divórcio à prévia separação judicial, o pedido deve ser 

deferido.Informa a requerente que inexistem bens a partilhar.Ante o 

exposto, DECRETO o divórcio de Caludinéia Alves Vieira da Silva e Paulo 

Henrique Romão da Silva, com fundamento no art. 226, § 6º, da CF.A 

Requerene passará a usar o nome de solteira: CLAUDINÉIA ALVES 

VIEIRA.Transitada em julgado, EXPEÇA-SE o competente mandado de 

averbação (art. 10, I, do Código Civil em vigor e art. 29, par. primeiro, “a”, 

da Lei 6.015/73), oficiando o Juízo da Comarca de São José do Rio Claro, 

para que adote as providências necessárias ao cumprimento do mandado 

perante o Cartório do 2º Ofício de Registro Civil daquela 

Comarca.P.I.C.CIÊNCIA ao Ministério Público.CUMPRA-SE, servindo esta 

como MANDADO/NOTIFICAÇÃO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gislaine Pereira Alves, 

digitei.

Brasnorte, 17 de outubro de 2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 58581 Nr: 53-33.2016.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO AGUIAR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:21907/O

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FABIANO AGUIAR DOS SANTOS, 

Filiação: Valdecir Antonio dos Santos e Eni Aguiar dos Santos, data de 
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nascimento: 09/08/1983, brasileiro(a), solteiro(a), desocupado. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do(a) acusado(a), acima qualificado(a), quanto a 

nomeação do(a) advogado(a), Dr.(a). Lucas Moreira Milhomem, OAB/MT 

21.907-O, para patrocinar a sua defesa nos autos supra identificados.

Resumo da Inicial: Consta no incluso I. P. n. 137/2015 (Apolo 58581) que, 

no dia 22 de dezembro 2015, por volta das 07 horas, em uma quitinete 

localizada na Rua Colômbia, s/n, Bairro Parque das Nações, nesta, o 

denunciado FABIANO AGUIAR DOS SANTOS foi preso em flagrante tendo 

em depósito e guardando 03 (três) porções de pasta-base de COCAÍNA, 

para fins de comercialização, sem autorização e em desacordo com 

determinação legal e regulamentar, substância entorpecente essa capaz 

de causar dependência física e psíquica proscrita em todo o território 

nacional, nos termos do art. 1°, parágrafo único e art. 66, ambos da Lei 

11.343/06, Decretos n°. 54.216 de 01/09/64, 76.248 de 12/11/75, 79.388 

de 14/03/77, e Portaria n°. 344 da ANVISA, cf. Termo de Exibição e 

Apreensão de fl. 10 e Auto de Constatação Preliminar de fl. 18. Segundo 

restou apurado, no dia e hora mencionados, Policiais Militares receberam 

informações anônimas de que o acusado estaria comercializando 

entorpecentes no local supracitado, razão pela qual os PMs se dirigiram 

até a residência do denunciado. Ato contínuo, os PMs efetuaram a 

abordagem do acusado, revistaram sua casa e constataram que ele trazia 

consigo 02 (duas) porções de pastabase de COCAÍNA e mantinha em 

depósito para fins de comercialização mais 01 (uma) porção maior de 

pasta base de COCAÍNA dentro de um dos colchões, porções essas que 

pesaram aproximadamente 108,4g (cento e oito gramas e quatro 

decigramas), cf. Termo de Pesagem de droga de fl. 17, Termo de 

Apreensão de fl. 10, Auto de Constatação Preliminar de fl. 17 e Boletim de 

Ocorrência de fl. 06. MARCIEL JOSÉ DO NASCIMENTO também 

encontravam-se no local no momento da abordagem policial. Diante dos 

fatos, o denunciado FABIANO recebeu voz de prisão e foi encaminhado 

até a Delegacia de Polícia, onde se lavrou o APF de fl. 08. Na Delegacia, o 

usuário MARCIEL JOSÉ DO NASCIMENTO afirmou que recebeu guarida do 

acusado ao chegar neste Município e estava presente no momento na 

abordagem realizada pelos Policiais Militares. MACIEL confirmou ainda que 

o denunciado é traficante de drogas e que inclusive realizou diversos 

trabalhos para o acusado por drogas (fls. 14/15). Interrogado, o 

denunciado fez uso de seu direito constitucional e permaneceu em silêncio 

(fl. 20). Conta ainda nos autos, que após ter sua prisão em flagrante 

convertida em prisão preventiva, FABIANO fugiu, enquanto aguardava na 

DP Local transferência para a um presídio e até o momento não há 

informações de seu atual paradeiro (fls. 25, 29/30 e 36). Além disso, foi 

apreendida a quantia de R$352,00 (trezentos e cinquenta e dois reais), 

por ser proveniente e ter sido utilizado no tráfico, deverá ter seu 

perdimento decretado em favor da União, com fundamento nos arts. 60 a 

63 da Lei 11.343/06 (fl. 10). A droga foi apreendida à fl. 10 e encaminhada 

à POLITEC de Tangará da Serra para realização do Laudo de Constatação 

Definitivo (fls. 32/33), que será oportunamente juntado a estes autos.” 

Assim agindo, praticou o denunciado FABIANO AGUIAR DOS SANTOS o 

delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Tendo em vista o teor da manifestação 

ministerial retro, NOMEIO como defensor dativo o Dr. Lucas Moreira 

Milhomem, OAB-MT 21.907/O, advogado militante nesta Comarca, que 

deverá ser intimado da aludida nomeação, para promover a defesa do 

acusado.Sendo que, em não havendo recusa, intime-se o acusado desta 

nomeação.Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste 

d e s p a c h o  c o m o  o  n e c e s s á r i o  m a n d a d o / c a r t a / c a r t a 

precatória/notificação/ofício.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gislaine Pereira Alves, 

digitei.

Brasnorte, 16 de outubro de 2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 52197 Nr: 626-76.2013.811.0100

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALZINETE LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Martins Lourenço 

- OAB:5.154-A

 Vistos etc.

ALZINETE LOPES DA SILVA, já qualificada nos autos, formulou pedido às 

fls. 253/256 deste feito, requerendo autorização judicial para mudança de 

endereço e ainda a remessa do seu Executivo de Pena para a Vara de 

Execuções Penais da Comarca de Campo Novo do Parecis – MT, eis que 

está trabalhando na referida Cidade.

Vieram os autos conclusos.

É o relato, do necessário. Fundamento. Decido.

Considerando que a competência em sede de Execução Penal é do Juízo 

do local onde reside a apenada, ante a necessária proximidade do Juízo 

para a adequada realização dos atos executivos destinados à 

ressocialização, ao tempo em que autorizo a mudança de endereço da 

referida reeducanda, DETERMINO a remessa dos presentes autos à Vara 

de Execuções Penais da Comarca de Campo Novo do Parecis – MT, 

dando-se as baixas e as anotações de estilo.

 Por fim, informo o novo endereço, onde a reeducanda poderá ser 

encontrada: Rua Bage, n.º 134, Quadra E, Lote 02, Bairro Jardim 

Primavera, na Cidade de Campo Novo do Parecis – MT, CEP 78.360-000.

Intime-se a reeducanda, por carta precatória no endereço supra informado 

e a sua defesa por meio de publicação oficial.

 Intime-se e cientifique o representante do Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo e remetendo o adequado e servindo a cópia desta 

d e c i s ã o  c o m o  o  n e c e s s á r i o  m a n d a d o / c a r t a / c a r t a 

precatória/ofício/notificação/autorização.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 60442 Nr: 756-61.2016.811.0100

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARNEIRO DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEMERSON CANPANHOLO, Roedivan Neres 

de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NINIVI ZILIENE PEREIRA 

CARNEIRO ! - OAB:18.815-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante a documentação apresentada pela parte autora á ref. 14, CONCEDO 

os benefícios da justiça gratuita.

Cumpram-se integralmente as determinações do despacho inicial (ref. 04), 

servindo a presente decisão como mandado/ofício/precatória.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 53237 Nr: 168-25.2014.811.0100

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA RODRIGUES DA SILVA 

LANZARINI - OAB:15446

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniella Maia Dutra - 

OAB:18410/B

 INTIMAÇÃO DAS PARTES, NA PESSOA DE SUA ADVOGADA, para que 

compareçam perante esta Secretaria no prazo de 05 (cinco) dias, para 

assinar o termo de guarda definitivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 50549 Nr: 82-25.2012.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON MULLER BERNECK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAINOR TONIN, ESPOLIO DE ELITE MARIA 

DELANI TONI, ESPOLIO DE VAINOR TONIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:OAB/SP 128.341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, na pessoa de seu advogado, para 

no prazo de 10 (dez) dias, encaminhe a este Juízo a guia devidamente 
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recolhida de distribuição da carta precatória expedida para a Comarca de 

Campo Novo do Parecis/MT, sendo que referida guia pode ser obtidas pelo 

site www.tjmt.jus.br, ícone Outros Serviços- Guias- Primeira Instância- 

Forum/ Comarcas- Carta Precatória.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41579 Nr: 328-78.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIOSE & ASSMANN LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDEMAR CIRINO RODRIGUES, MELANIA 

TESSARO RODRIGUES, MILLENA CIRINO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES

Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Defiro o pedido da parte autora à fls. 105. 

Determino que a secretaria solicite o retorno das cartas precatórias de 

citação dos requeridos. Em seguida, intime-se as partes para 

comparecerem à audiência de conciliação que redesigno para o dia 

12/11/2018 às 13h30min ( horário de Cuiabá-MT); deverá a secretaria 

certificar se foi cumprida a liminar, no que tange averbação na matricula n° 

20987 da existência da presente ação, conforme fl. 85-v, sendo que, caso 

não tenha sido efetivado, providencie-se o oficio para cumprimento. 

Intime-se, Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 44092 Nr: 1610-54.2018.811.0110

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIOSMAR ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BATISTA DE FARIA 

- OAB:/GO 48315

 (...)DISPOSITIVOPosto isso, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA ao 

indiciado ELIOSMAR ALVES DA SILVA, devendo ser imediatamente 

colicado em liberdade, exceto se por outro motivo deva permanecer 

preso.DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA Tendo em vista que esta Magistrada 

está respondendo pela Comarca de Campinápolis/MT, em substituição legal 

ao Magistrado designado para jurisdicionar nesta Comarca que está em 

gozo de férias, além de estar atuando como Juíza Eleitoral e com a 

proximidade da realização do 2º turno das eleições de 2018, a audiência 

de custódia restará prejudicada. No entanto, já ciente do flagrante desde a 

data de ontem, 24/10/2018, antes da distribuição do APF em Juízo, fora 

comunicado ao advogado constituído do acusado para que procedesse 

com a verificação in loco das condições em que se deram sua prisão. 

Tendo este, inclusive, formulado pedido de relaxamento da prisão 

(fls.19/21), informando ao Juízo que a prisão em flagrante de ELIOSMAR 

se deu de forma regular, sem que este tenha sofrido qualquer tipo de 

violência (fl.21-v).Aguarde-se a remessa do inquérito policial no prazo 

legal e, incontinenti, dê-se vista ao Ministério Público.Efetivadas as 

diligências, arquive-se.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27071 Nr: 795-04.2011.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUDES CARLOS DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BALTAZAR BORGES DE OLIVEIRA, PAULO 

RAMOS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KENIA CRISTINA BORGES - 

OAB: 16122-A/MT

 Considerando o decurso de prazo solicitado em audiência para 

apresentação de acordo, procedo à intimação das partes para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, informarem se foi realizado acordo e juntarem aos 

autos eventual proposta ou acordo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30830 Nr: 600-48.2013.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALUANE APARECIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:76696 MG

 Procedo à intimação da parte requerida para, no prazo de 10 (dias) 

manisfestar nos autos, sob pena de arquivamento.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100811 Nr: 301-25.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Vicente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CETELEM S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:11833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de certificar que a audiência de instrução e 

julgamento designada nestes autos é para a seguinte data: 21/02/2019, às 

15hs, permanendo na integra as demais determinaçãoes da decisão retro 

(referência 26).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82140 Nr: 1330-86.2013.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO LUIZ BACHINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO 

- OAB:37.420 OAB/GO

 Vistos. 1. Ante a ausência do Promotor de Justiça entre os dias 24 a 

26/10/2018, conforme ofício nº 331/2018/PJC/MPMT, bem como a ausência 

da testemunha 3º Sgt. Cristiano Martins Ruiz por estar de Licença Prêmio 

(fls. 152), redesigno a audiência para o dia 12 de Fevereiro de 2019 às 

15:30 horas. 2. Oficie-se/Requisite-se a testemunha. 3. Abra-se vista ao 

Ministério Público para se manifestar quanto a testemunha Lucilanio, visto 

que não foi encontrada (fls. 135). 4. Intime-se o réu por meio de seu 

advogado constituído, via DJE. 5. Ciência ao Ministério Público.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 98711 Nr: 2645-13.2017.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO TEIXEIRA DAMIAN, LEOMIRTO 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Reis de Oliveira - 

OAB:5476, MAICON SEGANFREDO - OAB:OAB/MT 11.833

 Certifico e dou fé que, nesta data, foi encaminhada Carta Precatória com 

a finalidade de Interrogatório à Comarca de Alta Floresta/MT, via malote 

digital, devendo o(a) advogado do(a) Réu acompanhar o andamento da 

deprecada naquele juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 103694 Nr: 1704-29.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTE DA SILVA ALVARANGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNILEVER BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON CARLI DE DEUS DA 

SILVA - OAB:24183/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ/MT, 

certifico que por esta secretaria foi designado o dia 04/12/2018 às 13:30 

horas para a realização da audiência de Conciliação. Certifico ainda que 

encaminho estes autos para o setor de expedição, a fim de intimar as 

partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 103492 Nr: 1621-13.2018.811.0101

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS VALERIO BERTOLDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA KARLA GOMES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:11833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CLÁUDIA/MT - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ/MT, 

certifico que por esta secretaria foi designado o dia 07/12/2018 às 13:40 

horas para a realização da audiência de Conciliação. Certifico ainda que 

encaminho estes autos para o setor de expedição, a fim de intimar as 

partes e dar ciência ao MP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 84648 Nr: 1521-97.2014.811.0101

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINEIA PEDRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO MARCOLINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MARIA LIMA SILVA 

GOMES - OAB:12687-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Pelo exposto, DECLARO este Juízo ABSOLUTAMENTE 

INCOMPETENTE para processar e julgar a execução de alimentos em 

apenso, com fundamento no artigo 147, inciso I do ECA e no entendimento 

jurisprudencial acima colacionado, e por conseguinte, DETERMINO a 

remessa do presente feito à Comarca de Sinop/MT.Em razão da atuação 

da nobre advogada dativo Dra. Daniella Maria Lima Silva Gomes, 

CONDENO o Estado de Mato Grosso no pagamento dos honorários 

advocatícios no valor de 1 URH da Tabela de Honorários da OAB/MT, no 

valor de R$ 896,51 (oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta e um 

centavos), referentes aos honorários advocatícios. Expeça-se certidão, 

nos termos do Provimento n. 09/2007 da CGJ.Ciência ao Ministério Público 

e a Defensoria Pública.Após, proceda-se às baixas devidas.Diligências 

necessárias. Cláudia/MT, 26 de outubro de 2018.THATIANA DOS 

SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 106575 Nr: 3136-83.2018.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON FELIX DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGASSIS FAVONI DE QUEIROZ 

- OAB:MT 22496-B

 Autos Virtuais (Id. 106575)

Carta Precatória

Vistos.

1. Para o cumprimento do ato deprecado designo o dia 13 de fevereiro de 

2019, às 09:45 horas.

2. Intimem-se.

3. Comunique-se ao Juízo Deprecante sobre a presente decisão.

4. Ciência ao Ministério Público ea defesa via DJE.

5. Diligências Necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 101560 Nr: 689-25.2018.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSSANDRO AFFONSO TERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANTUIL FERNANDES JUNIOR 

- OAB:MT 10705

 Vistos. 1. Considerando o Ofício nº 021/2018/NPM, (Ref.38), redesigno a 

audiência para o dia 13 de fevereiro de 2019, às 09:15 horas. 2. Ciência 

ao Ministério Público. 3. Intime-se a Defesa via DJE. 4.Oficie-se e 

requisite-se a testemunha. 5. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 105624 Nr: 2652-68.2018.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLS, RSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS BORGES - 

OAB:21927/O

 Vistos.

1. Considerando que os réus indicaram como advogado o Dr. Marcos 

Vinicius Borges, OAB/MT 21.927-O, intime-se-o para apresentar resposta 

à acusação no prazo legal.

 Decorrido o prazo sem manifestação, intimem-se os denunciados para 

constituirem novo advogado, no prazo de 10 (dez) dias, caso informem 

não terem condições de contratar advogado, advirta-os que será 

nomeado Defensor Público.

 2. Anexo à esta decisão o Ofício nº 083/2018-GAB, que presta 

informações ao HC nº 1012186-31.811.0000, e o comprovante de envio 

via malote digital.

Comarca de Colniza

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 70/2018-DF

RICARDO FRAZON MENEGUCCI, M.M. Juiz de Direito Substituto e Diretor do 

Fórum da Comarca de Colniza, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

CONSIDERANDO que os servidores Gustavo Teodoro de Souza, Gestor 

Administrativo 3 e a Servidora Mayara Adriano, Gestora Geral de 1° 

Entrância desta Comarca de Colniza, estará participando do curso 

"Treinamento, Consultoria e Auditoria no Sistema GPSem" no Fórum da 

Comarca de Juína-MT, nos dias 22 e 23 de outubro de 2018;

 CONSIDERANDO a necessidade de designar um servidor para responder 

pelo Cartório Distribuidor, Central de Mandados, Central de Arrecadação e 

Arquivamento e pela Central de Administração durante o período de 

afastamento dos referidos servidores;

R E S O L V E:

Art. 1º - DESIGNAR o servidor Neverton Aparecido Gossler Lima, Matrícula 

37461, Técnico Judiciário, para responder pelas aludidas lotações, no 

período compreendido entre 22 e 23 de outubro de 2018.

Art. 2º - Publique-se. Registre-se. Arquivando uma cópia desta portaria na 
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pasta funcional do servidor.

 Colniza/MT, 19 de outubro de 2018.

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

Juiz de Direito Substituto e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63054 Nr: 451-67.2013.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gelsolino Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 Vistos etc.;

Considerando que o acusado manifestou desejo de recorrer da sentença 

prolatada, RECEBO o Recurso de Apelação, e DETERMINO a intimação 

pessoal do advogado dativo Adriano José da Silva para, no prazo de 08 

(oito) dias oferecer suas razões recursais, conforme redação artigo 600 

do Código de Processo Penal, eis que foi nomeado para patrocinar a 

defesa técnica do acusado na decisão encartada às fls. 88.

Caso transcorra in albis o prazo supramencionado sem qualquer 

manifestação, CERTIFIQUE-SE e DÊ-SE vistas dos autos à Defensoria 

Pública para patrocinar a causa, devendo apresentar as razões recursais 

no prazo legal.

Com a apresentação das razões recursais, DÊ-SE vistas dos autos ao 

Ministério Público para a confecção de suas contrarrazões no mesmo 

prazo.

Empós, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, grafando as nossas melhores homenagens.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 34949 Nr: 1091-46.2008.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Fernandes Caxias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welinton André Vazarim Vigil - 

OAB:MT/11542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de execução contra a Fazenda entre as partes em epígrafe.

A parte executada apesentou impugnação ao cumprimento de sentença 

às fls. 124/159.

Às fls. 161 o exequente concordou com o valor apresentado pelo 

executado.

É o relato do necessário.

DECIDO.

Julgo antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de 

mérito em razão de não haver necessidade de produção de outras 

provas, na forma do art. 355, inciso I, do CP.

Inexistem questões preliminares ou prejudiciais que obstruam a análise do 

mérito da presente demanda.

Tendo em vista a concordância do exequente quanto ao cálculo 

apresentado pelo executado, a procedência do pedido é a medida que 

impõe no caso em apreço.

Ante o exposto, ACOLHO a presente impugnação do cumprimento da 

sentença para decotar o excesso da execução e homologar os cálculos 

do executado às fls. 124/159.

Fixo honorários advocatícios em favor do executado no mínimo legal.

Custas pelo exequente.

Transitada em julgado, CERTIFIQUE-SE e INTEMEM-SE as partes para 

impulsionar o feito no prazo de 30 dias. No silêncio, ARQUIVE-SE.

P.R.I.CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 26861 Nr: 393-45.2005.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA COLNIZA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Coelho da Costa - 

OAB:13438-A MT

 Vistos.

DEFIRO pedido de fls. 57, razão por que, na forma do art. 2º, caput, da 

Portaria nº.75 , de 22 de março de 2012, determino o ARQUIVAMENTO, 

sem baixa na distribuição, do presente executivo fiscal.

Aguarde-se no arquivo até provocação das partes ou o decurso do prazo 

a que alude o art. 40, § 4º, da Lei n. 6.830/80;

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65857 Nr: 1201-35.2014.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson de Jesus Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o polo passivo para que 

apresente os seus dados bancários, a fim de viabilizar a restituição da 

fiança recolhida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62511 Nr: 1584-81.2012.811.0105

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Coelho da Costa - 

OAB:13438-A MT

 Vistos etc.

Trata-se de processo execução da pena do sentenciado MARILSO 

GOMES MARTINS.

A defesa pugnou pela extinção da pena pelo cumprimento.

Instado a se manifestar, o parquet pugnou para que fosse certificado 

acerca do término da pena e, em caso afirmativo, requereu o 

arquivamento dos autos (fls. 89).

É o RELATO do necessário.

FUNDAMENTO e decido.

O artigo 66, inciso II, da Lei n. 7.210/84, prevê que compete ao Juízo de 

Execução Penal declarar a extinção da punibilidade do agente.

Compulsando os autos, verifica-se que ao sentenciado foi imposta pena 

de 02 (dois) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa.

Com efeito, analisando-se o cálculo, depreende-se que o sentenciado 

cumpriu integralmente a pena que lhe foi imposta, sendo de se ver o 

reconhecimento da extinção da punibilidade.

Ante o exposto, em razão do cumprimento integral da pena imposta, 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de MARILSO GOMES MARTINS, para 

todos os fins de direito.

DETERMINO à contadoria que elabore cálculo da pena de multa; após, 

INTIME-SE o sentenciado para pagamento no prazo de 10 (dez) dias, 

seguindo-se a orientação do art. 50, caput, do CP.

Transcorrendo-se in albis o prazo supradeterminado, REMETAM-SE os 

autos à Procuradoria Geral do Estado para, se caso for, a inscrição do 

débito na dívida ativa.

Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Transitada em julgado, ARQUIVE-SE, observando as formalidades legais.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 7362 Nr: 26-55.2004.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Publica do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEILSON UBIALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ COELHO DA COSTA - 

OAB:, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:

 Vistos;(...) Designo para o dia12 de Abrilde 2019, as 08h30min, a sessão 

plenária de instrução e julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri desta 

comarca.NOTIFIQUE-SE pessoalmente o Ministério Público,o Advogado e o 

acusado, a fim de que compareçam para os debates, a ser realizado no 

plenário da Câmara dos Vereadores de Colniza-MT, no endereço Avenida 

do Contorno, s/nº, Centro, Colniza-MT.NOTIFIQUEM-SE as testemunhas 

arroladas nas movimentaçõesde fls. 364 e 372, respectivamente, que 

deverão prestar depoimento em plenário, no dia marcado para o 

julgamento em apreço.OFICIE-SE a Câmara dos Vereadores de Colniza-MT 

informando a realização de Sessão Plenária na data 

supramencionada.OSr.Gestor JudiciárioPROVIDENCIARÁ o preparo do 

presente processo para o julgamento pelo Tribunal do Júri, devendo 

observar e cumprir todas as formalidades legais e de estilo.CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário e intimando-se o réu em tempo hábil para o 

julgamento ora designado.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 17997 Nr: 112-26.2004.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS HEINEN 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INTIME a parte exequente para requerer o que entender de direito no prazo 

de 30 (trinta) dias.

No silêncio, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62234 Nr: 1302-43.2012.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adalgiza Moreira de Souza Meireles

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da manifestação de fls. 112-v, HOMOLOGO o cálculo 

apresentado pela parte exequente.

EXPEÇA-SE ofício, como requerido às fls. 113.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 91929 Nr: 3807-94.2018.811.0105

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Ricardo Pick, RICARDO SANCHES, 

WOSHIGTON KESTER VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN LOPES DIAS 

FERNANDES - OAB:21.072/MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4032

 Vistos;

Cuida-se de representação pela decretação da prisão preventiva 

deEDISON RICARDO PICK, WOSHIGTON KESTER VIEIRAeRICARDO 

SANCHES, formulado pelo Ministério Público Estadual para acautelar a 

ordem públicae a instrução criminal.

Pedido de decretação de prisão preventiva foi deferido no dia 09 de 

outubro de 2018 (fls. 168/173).

Mandados de Prisão n.º 6701 e 6702 expedidos às fls. 25 e fls. 26, 

respectivamente.

Os Mandados de Prisão foram cumpridos no dia 16 de outubro de 2018, 

consoante informações encartadas às fls. 182, fls. 194 e fls. 206.

O Ministério Público manifestou pelo arquivamento do processo, afirmando 

que sua finalidade foi atingida (fls. 240).

Vieram-me os autos conclusos para deliberações.

É orelato do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Cuida-se de representação pela decretação da prisão preventiva 

deEDISON RICARDO PICK, WOSHIGTON KESTER VIEIRAeRICARDO 

SANCHES, formulado pelo Ministério Público Estadual para acautelar a 

ordem públicae a instrução criminal.

Em análise detida dos autos, verifico que todos os mandados de Prisão 

Preventiva expedidos nestes autos foram fielmente cumpridos (fls. 182, 

fls. 194 e fls. 206).

Assim, verifico que o presente feito EXAURIU a sua finalidade, 

observando todos os parâmetros legais, razão pela qual não subsiste 

mais motivo para o prosseguimento do feito.

Dessa forma, EXTINGO o presente feito com RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487 do Código de Processo Civil.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à autoridade policial, ora representante.

Cumprida as formalidades supramencionadas, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63932 Nr: 1340-21.2013.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourisvaldo Bispo de Novaes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da manifestação de fls. 110-v, HOMOLOGO o cálculo 

apresentado pela parte exequente.

EXPEÇA-SE ofício, como requerido às fls. 111.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 66108 Nr: 1424-85.2014.811.0105

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Triunfante Matogrossense Alimentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. C. Rocha Teixeira Secos e Molhados - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Arresto.

Inicial e documentos às fls. 05/23.

Às fls. 37 a parte autora requereu a extinção pela desistência da ação.

Era o que cabia a relatar.

DECIDO.

A desistência da ação é um ato unilateral do requerente, o qual abdica de 

forma expressa de sua posição processual. Em regra, não depende do 

consentimento do réu para que seja homologada.

A exceção se encontra no art. 485, § 4º, do CPC, segundo o qual, 

oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, 

desistir da ação.

Perlustrando-se os autos verifica-se que o réu não apresentou sua peça 

defensiva, razão pela qual é prescindível o seu consentimento para fins 

de homologação da desistência.
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Nesta senda, não há óbice legal para a homologação da desistência da 

ação nos moldes pleiteados pelo autor.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO, extinguindo-a sem resolver o mérito.

CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas processuais.

Descabe condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.

Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SEe ARQUIVEM-SEos presentes 

autos com as cautelas e baixas de praxe.

P.R.I.CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 77641 Nr: 929-36.2017.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSR, CL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C 

PARTILHA DE BENS e HOMOLOGAÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS 

ajuizado por MARLI DOS SANTOS REIS e CINÉZIO LACHOVSKI, ambos 

devidamente qualificados.

Acordo e documentos encontram-se anexados à exordial.

O Ministério Público manifestou-se favorável à homologação do acordo 

(ref.10).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

DECIDO de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 

93, IX.

Sabe-se que a união estável é uma forma de constituir família reconhecida 

pela CRFB/88, conforme seu artigo 226, §3º.

Dentro dos requisitos exigidos para o reconhecimento da união estável 

está a convivência duradoura, pública e contínua estabelecida com 

objetivo de constituição de família.

Nesse passo, analisando os autos, verifica-se que restou demonstrado 

que o pedido inicial satisfaz as exigências do artigo 226, § 3º da 

Constituição Federal.

Considerando que há acordo entre as partes, conforme acima explicitado, 

não vejo óbice em reconhecer e dissolver a união estável requerida por 

eles e homologar as demais cláusulas.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão posta na peça inicial, 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, para o fim de reconhecer e decretar a dissolução da união 

estável de MARLI DOS SANTOS REIS e CINÉZIO LACHOVSKI, nos termos 

do art. 226, § 3° da Constituição Federal/1988.

CONDENO ambas as partes ao pagamento de custas processuais, com as 

ressalvas do art. 98. § 3º, do CPC.

DESCABE condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as cautelas de estilo e 

anotações de praxe.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

P.R. I. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 82211 Nr: 3501-62.2017.811.0105

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neris Pedro Polles

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Colniza - Colonização Comércio e Indústria 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA - 

OAB:20.617 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RECEBO a inicial devidamente emendada em todos os seus termos.

DETERMINO o recolhimento da diferença das custas, tendo em vista que o 

valor da causa foi alterado.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDENCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 90841 Nr: 3237-11.2018.811.0105

 AÇÃO: Ação Rescisória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDER VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELDER VINICIUS PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:20936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ARNOLD - 

OAB:7682-B/MT

 Impulsiono autos com a finalidade de intimar as partes acerca da 

designação da audiência para o dia 10 de dezembro de 2018 às 15h30m 

na sala de conciliação.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73476 Nr: 1553-22.2016.811.0105

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Pereira de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Alberton - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE, Cpf: 

23799196234. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por sua Promotora de Justiça subscritora, no uso de suas 

atribuições legais, com fundamento nos artigos 37, parágrafo 4º e 129, 

inciso III da Constituição Federal bem como no art. 25, inciso IV, e 5º, 

ambos da Lei 7347/85 (Lei de Ação Civil Pública); e nas disposições do 

Código Processo Civil, aplicado subsidiariamente, vem perante Vossa 

Excelência propor a presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL 

observado o rito ordinário, em desfavor do(a) requerido(a): ANTONIO 

PEREIRA DE ANDRADE , brasileiro, inscrito no CPF sob n. 237.991.962-34, 

com endereço na Fazenda Moraes de Andrade I e II, neste Município de 

Colniza, coordenadas geográficas lat 09°19'25,941''S; long 

59°44'26,992''O, pelas razões fáticas e de direito a seguir aduzidas: I - 

DOS FATOS Primeiramente insta esclarecer que nesta petição inicial serão 

feitas remissões de documentos inseridos nos autos do incluso 

Procedimento Administrativo (SIMP 000025-095/2015) instaurado na 

Promotoria de Justiça de Colniza-MT com indicação do número das 

páginas originárias. Consta do referido Procedimento Administrativo que o 

DETER (Programa de Detecção de Desmatamentos em Tempo Real) 

detectou em data de 14/06/2014, um desmatamento dentro dos limites da 

Fazenda Moraes de Andrade I e II, sob a coordenada latitude 

09º19'6,921''S e longitude 59°44'38,323''O e sobre a imagem de satélite 

LandSat8, datada de 01/09/2014 foi detectado um desmatamento sob a 

coordenadas latitude 09º20'24,034''S e longitude 59º44'26,579''O. 

Identificou-se, ainda, uma queimada com incidência nas áreas desmatadas 

da Fazenda Moraes de Andrade I e II. Seu início se deu no dia 26/08/2014, 

dentro dos limites da Fazenda Moraes de Andrade I e II, perdurando até a 

data de 28/09/2014. No total, os satélites referência registraram seis focos 

de calor para a referida queimada, todos localizados dentro dos limites da 

propriedade do Requerido. Conforme demonstra o mapa em anexo, com 

imagens extraídas do satélite LanSat8, disponibilizadas pela NASA, em 

data de 30/09/2013 a Fazenda Moraes de Andrade I e II possuía 

333,709ha cobertos por vegetação de Floresta e 277,460ha já haviam sido 

desmatados, encontrando-se sob forma de solo exposto ou cobertos por 
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algum tipo de capoeira. Já em data de 01/09/2014, as imagens da mesma 

fonte demonstram 272,636ha cobertos por vegetação de Floresta e 

338,533ha desmatados sob forma de solo exposto ou cobertos com algum 

tipo de capoeira. Daí fica evidenciado a destruição de 61,073 hectares de 

vegetação nativa, objeto especial de preservação (Floresta Amazônica), 

sem autorização do órgão ambiental competente, devendo o(a) 

proprietário(a) ser responsabilizado pelo dano ambiental. O ordenamento 

jurídico veda toda e qualquer atividade que possa causar dano ao meio 

ambiente, onde quer que seja feito, sem uma autorização controlada pelo 

órgão ambiental responsável, pois somente com tal fiscalização se pode 

assegurar um ambiente saudável às presentes e futuras gerações. No 

presente caso o(a) Requerido(a) realizou atividades ilícitas em sua 

propriedade em duas oportunidades, desmatando a área e fazendo uso de 

queimadas em período proibitivo no ano de 2014. Assim, a presente ação 

civil pública é extremamente necessária para forçar o(a) Requerido(a), por 

sua responsabilidade, em recompor o bem e interesse coletivo por ela 

lesado. (...) VII) DOS PEDIDOS Diante de todo o acima exposto, o Ministério 

Público estadual requer: a) seja recebida a presente ação, 

determinando-se a citação do Requerido, no endereço mencionado no 

preâmbulo, para, se assim desejar, responder a presente ação no prazo 

legal, sob pena de revelia, permitindo-se ao oficial de justiça utilizar-se da 

exceção prevista no artigo 212, parágrafo do Código de Processo Civil; b) 

seja concedida em caráter liminar, a tutela de urgência pleiteada para o fim 

de determinar a imediata interrupção das atividades desenvolvidas na área 

ilegalmente desmatada, com cercamento e abandono da mesma e a 

proibição do Requerido em proceder novos desmatamento ambientais de 

forma ilegal, sob pena de multa diária em valor a ser arbitrado por Vossa 

Excelência; c) que seja remetido, igualmente de forma liminar, oficio 

endereçado ao Banco Central, suspendendo a participação do requerido 

em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem 

como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público, 

tudo conforme Resolução 3545/08 do CMN; d) o processamento do feito 

de forma célere, na forma do artigo 5º, inciso LXXVIII da CF; e) a 

condenação do requerido na obrigação de fazer consistente em reparar 

os danos ambientais causados, com a recuperação da área, devendo 

realizar o PRAD – Plano de Recuperação da Área Degradada, em toda a 

área desmatada ilegalmente em sua propriedade, através de seu protocolo 

de requerimento junto à SEMA, no prazo de 60 (sessenta) dias; f) 

condenação do Requerido na obrigação de pagar a quantia de R$ 

305.000,00 (trezentos e cinco mil reais), valor arbitrado com base nos 

artigos 43 e 51 do Decreto nº 6.514/2008, devendo referido valor ser 

depositado na conta do Fundo Municipal do Meio Ambiente e, inexistindo 

este, no Fundo Estadual do Meio Ambiente – FEMAM; g) a condenação do 

requerido no pagamento das custas e demais despesas processuais; h) 

por fim, requer provar o alegado por meio de documentos, testemunhas, 

exame pericial técnico, inspeção judicial, depoimento pessoal e todos os 

meios de prova que se fizerem necessários e oportunos, a serem 

posteriormente especificados, sem prejuízo da iniciativa do Juízo (Art. 370 

do CPC). Dá-se a causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para efeitos 

legais

Despacho/Decisão: Ante o exposto:DEFIRO a tutela de urgência pleiteada, 

devendo o requerido cumprir a imposições requeridas pelo órgão 

ministerial, conforme acima delimitado, sob pena de multa diária de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), com base no art. 11 da Lei 7.347/85.INDEFIRO a 

suspensão de benefícios e incentivos fiscais.Proceda-se à intimação da 

decisão aos requeridos. Proceda-se a citação dos requeridos, para que 

respondam a ação no prazo legal.Dê-se ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se, com urgência.Serve esta decisão como mandado, 

ofício e carta precatória.Às providências.Colniza/MT, 29 de julho de 2016.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, EDLÉIA MAGRASSI DE 

LIMA FERRAZ , digitei.

Colniza, 23 de outubro de 2018

Edelvan Mezomo Maurer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73473 Nr: 1551-52.2016.811.0105

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Alberton - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JAIME DE ASSIS, Cpf: 03368888137. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por sua Promotora de Justiça subscritora, no uso de suas 

atribuições legais, com fundamento nos artigos 37, parágrafo 4º e 129, 

inciso III da Constituição Federal bem como no art. 25, inciso IV, e 5º, 

ambos da Lei 7347/85 (Lei de Ação Civil Pública); e nas disposições do 

Código Processo Civil, aplicado subsidiariamente, vem perante Vossa 

Excelência propor a presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL 

observado o rito ordinário, em desfavor do(a) requerido(a): JAIME DE 

ASSIS , brasileiro, inscrito no CPF sob n. 033.688.881-37, com endereço 

na Fazenda Lote 162, neste Município de Colniza, coordenadas 

geográficas lat 9°6 ´44,033´´S; long 61°16´42,808´´O, pelas razões fáticas 

e de direito a seguir aduzidas: I - DOS FATOS Primeiramente insta 

esclarecer que nesta petição inicial serão feitas remissões de documentos 

inseridos nos autos do incluso Procedimento Administrativo (SIMP 

000022-095/2015) instaurado na Promotoria de Justiça de Colniza-MT com 

indicação do número das páginas originárias. Consta do referido 

Procedimento Administrativo que o DETER (Programa de Detecção de 

Desmatamentos em Tempo Real) detectou em data de 12/06/2014, um 

desmatamento dentro dos limites da Fazenda Lote 162, sob a coordenada 

latitude 09º7´3,916´´S e longitude 61°15´56,099´´O e sobre a imagem de 

satélite LandSat8, datada de 24/09/2014 foi detectado um desmatamento 

sob a coordenadas latitude 09º6´56,961´´S e longitude 61º15´11,664´´O. 

Identificou-se, ainda, uma queimada com incidência nas áreas desmatadas 

da Fazenda Lote 162. Seu início se deu no dia 12/09/2014, no entorno de 

seus limites. No total, os satélites referência registraram dois focos de 

calor para a referida queimada, ambos no entorno dos limites da 

propriedade do Requerido. Conforme demonstra o mapa em anexo, com 

imagens extraídas do satélite LanSat8, disponibilizadas pela NASA, em 

data de 04/08/2013 a Fazenda Lote 162 possuía 1.487,62ha cobertos por 

vegetação de Floresta e 126,00ha já haviam sido desmatados, 

encontrando-se cobertos por algum tipo de capoeira. Já em data de 

24/09/2014, as imagens da mesma fonte demonstram 1.388,33ha cobertos 

por vegetação de Floresta e 225,29ha desmatados e cobertos com algum 

tipo de capoeira. Não consta do Cadastro do SICAR cadastro rural de 

propriedade em nome do Requerido, e, sendo o cadastro indispensável 

para a concessão de licença ambiental, conclui-se pela inexistência da 

mesma. Daí fica evidenciado a destruição de 99,29 hectares de vegetação 

nativa, objeto especial de preservação (Floresta Amazônica), sem 

autorização do órgão ambiental competente, devendo o(a) proprietário(a) 

ser responsabilizado pelo dano ambiental. O ordenamento jurídico veda 

toda e qualquer atividade que possa causar dano ao meio ambiente, onde 

quer que seja feito, sem uma autorização controlada pelo órgão ambiental 

responsável, pois somente com tal fiscalização se pode assegurar um 

ambiente saudável às presentes e futuras gerações. No presente caso 

o(a) Requerido(a) realizou atividades ilícitas em sua propriedade em duas 

oportunidades, desmatando a área e fazendo uso de queimadas em 

período proibitivo no ano de 2014. Assim, a presente ação civil pública é 

extremamente necessária para forçar o(a) Requerido(a), por sua 

responsabilidade, em recompor o bem e interesse coletivo por ela lesado. 

VII) DOS PEDIDOS Diante de todo o acima exposto, o Ministério Público 

estadual requer: a) seja recebida a presente ação, determinando-se a 

citação do Requerido, no endereço mencionado no preâmbulo, para, se 

assim desejar, responder a presente ação no prazo legal, sob pena de 

revelia, permitindo-se ao oficial de justiça utilizar-se da exceção prevista 

no artigo 212, parágrafo do Código de Processo Civil; b) seja concedida 

em caráter liminar, a tutela de urgência pleiteada para o fim de determinar a 

imediata interrupção das atividades desenvolvidas na área ilegalmente 
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desmatada, com cercamento e abandono da mesma e a proibição do 

Requerido em proceder novos desmatamento ambientais de forma ilegal, 

sob pena de multa diária em valor a ser arbitrado por Vossa Excelência; c) 

que seja remetido, igualmente de forma liminar, oficio endereçado ao 

Banco Central, suspendendo a participação do requerido em linha de 

financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em 

incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público, tudo 

conforme Resolução 3545/08 do CMN; d) o processamento do feito de 

forma célere, na forma do artigo 5º, inciso LXXVIII da CF; e) a condenação 

do requerido na obrigação de fazer consistente em reparar os danos 

ambientais causados, com a recuperação da área, devendo realizar o 

PRAD – Plano de Recuperação da Área Degradada, em toda a área 

desmatada ilegalmente em sua propriedade, através de seu protocolo de 

requerimento junto à SEMA, no prazo de 60 (sessenta) dias; f) 

condenação do Requerido na obrigação de pagar a quantia de R$ 

495.000,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil reais), valor arbitrado com 

base nos artigos 43 e 51 do Decreto nº 6.514/2008, devendo referido 

valor ser depositado na conta do Fundo Municipal do Meio Ambiente e, 

inexistindo este, no Fundo Estadual do Meio Ambiente – FEMAM; g) a 

condenação do requerido no pagamento das custas e demais despesas 

processuais; h) por fim, requer provar o alegado por meio de documentos, 

testemunhas, exame pericial técnico, inspeção judicial, depoimento 

pessoal e todos os meios de prova que se fizerem necessários e 

oportunos, a serem posteriormente especificados, sem prejuízo da 

iniciativa do Juízo (Art. 370 do CPC). Dá-se a causa o valor de R$ 1.000,00 

(mil reais) para efeitos legais.

Despacho/Decisão: Ante o exposto:DEFIRO a tutela de urgência pleiteada, 

devendo o requerido cumprir a imposições requeridas pelo órgão 

ministerial, conforme acima delimitado, sob pena de multa diária de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), com base no art. 11 da Lei 7.347/85.INDEFIRO a 

suspensão de benefícios e incentivos fiscais.Proceda-se à intimação da 

decisão aos requeridos. Proceda-se a citação dos requeridos, para que 

respondam a ação no prazo legal.Dê-se ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se, com urgência.Serve esta decisão como mandado, 

ofício e carta precatória.Às providências.Colniza/MT, 29 de julho de 2016.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, EDLÉIA MAGRASSI DE 

LIMA FERRAZ , digitei.

Colniza, 23 de outubro de 2018

Edelvan Mezomo Maurer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73472 Nr: 1550-67.2016.811.0105

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Paula Souza de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Alberton - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANA PAULA SOUZA DE ANDRADE, Cpf: 

81573944220, Rg: 968992. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por sua Promotora de Justiça subscritora, no uso de suas 

atribuições legais, com fundamento nos artigos 37, parágrafo 4º e 129, 

inciso III da Constituição Federal bem como no art. 25, inciso IV, e 5º, 

ambos da Lei 7347/85 (Lei de Ação Civil Pública); e nas disposições do 

Código Processo Civil, aplicado subsidiariamente, vem perante Vossa 

Excelência propor a presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL 

observado o rito ordinário, em desfavor da requerida: ANA PAULA 

SOUZA DE ANDRADE , brasileira, portadora de Cédula de Identidade RG 

968992/SSP-RO, inscrita no CPF sob n. 815.739.442-20, com endereço na 

Lote n. 249, neste Município de Colniza, coordenadas geográficas DATUM: 

WGS84-W: 61:28:32,00 – S: 09:09:36,00, pelas razões fáticas e de direito 

a seguir em Tempo Real) detectou em data de 10/06/2014, um 

desmatamento dentro dos limites da Fazenda Lote 249, sob a coordenada 

latitude 09º9´16,676´´ S e longitude 61º26´49,67´´O e sobre a imagem de 

satélite LandSat8, datada de 24/09/2014 foram detectados dois 

desmatamentos sob a coordenadas I) latitude 09º9´18,878´´S e longitude 

61º26´10,277´´O e II) latitude 09º9´35,097´´S e longitude 61º25`8,581``O. 

Identificou-se, ainda, uma queimada com incidência nas áreas desmatadas 

da Fazenda Lote 249. Seu início se deu no dia 02/08/2014, dentro dos 

limites do Lote 249, alastrando-se ao seu entorno e perdurando até o dia 

de 21/09/2014. No total, os satélites referência registraram vinte e nove 

focos de calor para a referida queimada, sendo vinte localizados dentro 

dos limites da área pertencente a Requerida. Conforme demonstra o mapa 

em anexo, com imagens extraídas do satélite LanSat8, disponibilizadas 

pela NASA, em data de 04/08/2013 a Fazenda Lote 249 possuía 

1.718,110ha cobertos por vegetação de Floresta e 224,840ha já haviam 

sido desmatados, encontrando-se cobertos por algum tipo de capoeira. Já 

em data de 24/09/2014, as imagens da mesma fonte demonstram 

1.541,00ha cobertos por vegetação de Floresta e 401,950ha desmatados 

e cobertos com algum tipo de capoeira. Daí fica evidenciado a destruição 

de 177,110 hectares de vegetação nativa, objeto especial de preservação 

(Floresta Amazônica), sem autorização do órgão ambiental competente, 

devendo o(a) proprietário(a) ser responsabilizado pelo dano ambiental. O 

ordenamento jurídico veda toda e qualquer atividade que possa causar 

dano ao meio ambiente, onde quer que seja feito, sem uma autorização 

controlada pelo órgão ambiental responsável, pois somente com tal 

fiscalização se pode assegurar um ambiente saudável às presentes e 

futuras gerações. No presente caso a Requerida realizou atividades 

ilícitas em sua propriedade em duas oportunidades, desmatando a área e 

fazendo uso de queimadas em período proibitivo no ano de 2014. Assim, a 

presente ação civil pública é extremamente necessária para forçar a 

Requerida, por sua responsabilidade, em recompor o bem e interesse 

coletivo por ela lesado. (...) VII) DOS PEDIDOS Diante de todo o acima 

exposto, o Ministério Público estadual requer: a) seja recebida a presente 

ação, determinando-se a citação da Requerida, no endereço mencionado 

no preâmbulo, para, se assim desejar, responder a presente ação no 

prazo legal, sob pena de revelia, permitindo-se ao oficial de justiça 

utilizar-se da exceção prevista no artigo 212, parágrafo do Código de 

Processo Civil; b) seja concedida em caráter liminar, a tutela de urgência 

pleiteada para o fim de determinar a imediata interrupção das atividades 

desenvolvidas na área ilegalmente desmatada, com cercamento e 

abandono da mesma e a proibição da Requerida em proceder novos 

desmatamento ambientais de forma ilegal, sob pena de multa diária em 

valor a ser arbitrado por Vossa Excelência; c) que seja remetido, 

igualmente de forma liminar, oficio endereçado ao Banco Central, 

suspendendo a participação da requerida em linha de financiamentos em 

estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios 

fiscais concedidos pelo poder público, tudo conforme Resolução 3545/08 

do CMN; d) o processamento do feito de forma célere, na forma do artigo 

5º, inciso LXXVIII da CF; e) a condenação da requerida na obrigação de 

fazer consistente em reparar os danos ambientais causados, com a 

recuperação da área, devendo realizar o PRAD – Plano de Recuperação 

da Área Degradada, em toda a área desmatada ilegalmente em sua 

propriedade, através de seu protocolo de requerimento junto à SEMA, no 

prazo de 60 (sessenta) dias; f) condenação da Requerida na obrigação 

de pagar a quantia de R$ 885.000,00 (oitocentos e oitenta e cinco mil 

reais), valor arbitrado com base nos artigos 43 e 51 do Decreto nº 

6.514/2008, devendo referido valor ser depositado na conta do Fundo 

Municipal do Meio Ambiente e, inexistindo este, no Fundo Estadual do Meio 

Ambiente – FEMAM; g) a condenação da requerida no pagamento das 

custas e demais despesas processuais; h) por fim, requer provar o 

alegado por meio de documentos, testemunhas, exame pericial técnico, 

inspeção judicial, depoimento pessoal e todos os meios de prova que se 

fizerem necessários e oportunos, a serem posteriormente especificados, 

sem prejuízo da iniciativa do Juízo (Art. 370 do CPC). Dá-se a causa o 

valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para efeitos legais.

Despacho/Decisão: Ante o exposto:DEFIRO a tutela de urgência pleiteada, 

devendo o requerido cumprir a imposições requeridas pelo órgão 

ministerial, conforme acima delimitado, sob pena de multa diária de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), com base no art. 11 da Lei 7.347/85.INDEFIRO a 
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suspensão de benefícios e incentivos fiscais.Proceda-se à intimação da 

decisão aos requeridos. Proceda-se a citação dos requeridos, para que 

respondam a ação no prazo legal.Dê-se ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se, com urgência.Serve esta decisão como mandado, 

ofício e carta precatória.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, EDLÉIA MAGRASSI DE 

LIMA FERRAZ , digitei.

Colniza, 23 de outubro de 2018

Edelvan Mezomo Maurer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 74399 Nr: 2050-36.2016.811.0105

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdAL, FMAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCIMAR FERREZ - OAB:18766/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilonês Nepomuceno - 

OAB:14764B

 Certifico que minutos após a certidão de referência 20 a parte requerida 

peticionou nos autos infomando a liquidação do débito, razão pela qual 

impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar, no prazo máximo de 05 dias, acerca dos documentos de 

referência 22.

Edelvan Mezomo Maurer

Gestor Judiciário

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75485 Nr: 2725-96.2016.811.0105

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTdB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): OLINDO TIAGO DE BARBOSA, Filiação: 

Joazinha Tiago Barboza e Sebastiao Ferreira Barboza, natural de 

Joaíma-MG, casado(a), lavrador. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Silvana Benilda de Oliveira Barbosa (qualificação) (...) 

comparecer perante Vossa Excelência, com a devida "vênia" para propor 

a presente: Ação de Divórcio Em face de Olindo Tiago Barboza 

(qualificação) nos termos do artigo 226 §6º, da constituição federal 

vigente, c/c art. 2º do artigo 1580 do Código Civil e lei 6515 de 26/12/77 

(Lei do Divórcio), no art. 2º da Lei 5478/68 c/c artigo 27 da Lei 8069/90, 

propor a presente pelos motivos a seguir: Dos Fatos: Conforme se faz 

prova a cópia da certidão de casamento inclusa, a proponente contraiu 

enlace matrimonial na cidade de Colniza/MT, em 06 de setembro de 2003, 

sob o Regime de comunhão Parcial de Bens, fato devidamente registrado 

no Termo 062 fls. 062 do Livro 01-B do Cartório do 2º Oficio da Comarca 

de Colniza/MT. Por incompatibilidade de gênios e por mutuo consentimento 

resolveram por fim a esta união que perdurou por mais de 10 (dez) anos. 

Entre o casal, não houve pacto antenupcial firmado. Que desta união 

conjugal adveio três filhos, sendo: L.T.O.B., nascida em 23.03.2001, 

L.O.B., nascido em 04/02/2004 e E.G.O.B. nascido 18/01/2007. Durante a 

constância do casamento não amealharam bens a serem compartilhados. 

(...) 5 DO PEDIDO b) A citação do requerido no endereço indicado no 

preâmbulo desta peça inicial, para querendo, responder aos termos da 

presente demanda, no prazo legal, sob pea de revelia, confissão de 

demais cominações legais (CPC art. 285 e art. 319) e ao final seja esta 

julgada procedente, para declarar a extinção do vinculo conjugal 

(Divorcio), expedindo-se o competente ofício para averbação junto ao 

Registro Civil; c) Pugna, ainda, que a requerida volte a usar o nome de 

solteira, nos termos do art. 17 da Lei supra citada, qual seja, Silvana 

Benilda de Oliveira; (...) g) condenação do requerido ao pagamento das 

custas e demais despesas processuais aplicáveis à espécie e honorários 

advocatícios. h) Sejam deferidos todos os meios de provas em direito 

admitidos, inclusive os moralmente legítimos que não estão previstos no 

Código de Processo Civil, mas hábeis a provar a verdade dos fatos em 

que se funda a presente demanda (CPC art. 332).

Despacho/Decisão: Vistos etc.RECEBO a emenda à petição inicial, 

passando este feito a tramitar apenas no tocante ao pedido de 

divórcio.CITE-SE a parte requerida, por meio de edital, para apresentar 

contestação no prazo legal.CUMPRA-SE expedindo o necessário.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, EDLÉIA MAGRASSI DE 

LIMA FERRAZ , digitei.

Colniza, 23 de outubro de 2018

Edelvan Mezomo Maurer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 28308 Nr: 371-21.2004.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valtair de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682/A

 Vistos etc.;

Ante o teor da certidão de trânsito em julgado encartada às fls. 543, 

INTIME-SE o representante do Ministério Publico e o advogado de defesa 

do pronunciado, para que no prazo de 05 (cinco) dias, apresentarem o rol 

de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 05 (cinco), e 

para que juntem provas e requeiram diligencias que julgarem pertinentes, 

tudo em conformidade com o artigo 422 do Código de Processo Penal.

Após, tornem-me os autos CONCLUSOS para designação de Sessão 

Plenária.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63992 Nr: 1394-84.2013.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELITON ALMEIDA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Coelho da Costa - 

OAB:13438-A MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do provimento 56/2007 da 

CGJ, impulsiono os autos com a finalidade de dar ciência a parte requerida 

das sentença constantes nas folhas 178.

Neverton Aparecido Gossler Lima

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 28308 Nr: 371-21.2004.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valtair de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682/A

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Requerida acerca 

da decisão de folhas 544, para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentarem o rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o 
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máximo de 05 (cinco para juntar provas e requeirer diligencias que julgar 

pertinente, tudo em conformidade com o artigo 422 do Código de Processo 

Penal.

Edelvan Mezomo Maurer

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 40992 Nr: 568-29.2011.811.0105

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ellen Laura Leite Mungo - 

OAB:10.604, Mariane Cardoso Macarevich - OAB:30264/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora acerca da 

sentença de fls.47/48.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63002 Nr: 398-86.2013.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRdCV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Coelho da Costa - 

OAB:13438-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora via DJE , 

acerca das Manifestações de Contestação da defesa presentes nas 

folhas 59/62 verso.

 Neverton Aparecido Gossler Lima

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64563 Nr: 25-21.2014.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Paulo da Silva Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do provimento 56/2007 da 

CGJ, impulsiono os autos com a finalidade de dar ciência a parte requerida 

das sentença constantes nas folhas 68.

Neverton Aparecido Gossler Lima

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 23847 Nr: 462-14.2004.811.0105

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPdEdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT, MARCOS ARNOLD - OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de execução contra a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL movida 

por Marcos Arnold.

Regularmente citada às fls. 85, a executada não apresentou embargos do 

devedor no prazo legal (fls. 86).

Às fls. 89/90 foi expedido ofício requisitório.

Às fls. 92 foi juntada aos autos informação de que o crédito estampado no 

ofício retro mencionado foi devidamente quitado.

É relato do necessário.

Decido.

Ante a notícia do pagamento do débito pela executada, impõe-se a 

extinção do processo em face da quitação da dívida.

Aduz o art. 924, inciso II, do CPC, que se extingue a execução quando a 

obrigação for satisfeita.

Por sua vez, o art. 925, do mesmo diploma legal, estatui que a extinção só 

produz efeito quando declarada por sentença.

 É o caso presente.

 A dívida exequenda foi devidamente paga pela executada, conforme a 

prova colacionada aos autos.

 Em face do cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, 

desnecessária se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, com base no art. 

924, I, do Código de Processo Civil.

 Descabe condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios 

de sucumbência.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com a devida baixa na 

distribuição.

 P. R. I. C.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-41.2018.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE TEREZINHA DAPPER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARAMADSON BARBOSA DA SILVA OAB - MT0020257A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerida para que 

tome ciência da audiência de conciliação designada para o dia 12/12/2018, 

às 15h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-41.2018.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE TEREZINHA DAPPER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARAMADSON BARBOSA DA SILVA OAB - MT0020257A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para que 

tome ciência da audiência de conciliação designada para o dia 12/12/2018, 

às 15h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010041-87.2017.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. FIRME COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARAMADSON BARBOSA DA SILVA OAB - MT0020257A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS SANTANA COELHO (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para que 

tome ciência da audiência de conciliação designada para o dia 12/12/2018, 

às 15h20min.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-86.2018.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

SUZAMARA LIMA DE OLIVEIRA PRIMMAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARAMADSON BARBOSA DA SILVA OAB - MT0020257A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para que 

tome ciência da audiência de conciliação designada para o dia 12/12/2018, 

15h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-67.2017.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerida para que 

tome ciência da audiência de conciliação designada para o dia 12/12/2018, 

às 16h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-85.2018.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARGARIDA SANTANA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT20883/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para que 

tome ciência da audiência de conciliação designada para o dia 12/12/2018, 

às 16h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-85.2018.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARGARIDA SANTANA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT20883/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerida para que 

tome ciência da audiência de conciliação designada para o dia 12/12/2018, 

às 16h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-55.2018.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

BENO KOPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT20883/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para que, 

dentro do prazo de cinco dias, apresente impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000092-61.2017.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON EMILIA DA ROCHA OAB - MT0022746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLNIZA SENTENÇA Processo: 

1000092-61.2017.8.11.0105. REQUERENTE: NILSON NOVAIS REQUERIDO: 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vistos etc. Relatório dispensado na forma 

do art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95 DECIDO. Sem maiores delongas, na 

forma do art. 109, inciso I, da CF, compete aos Juízes Federais processar 

e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa 

pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, 

assistentes ou oponentes, ressalvadas as exceções. Como cediço, a 

parte requerida, a Caixa Econômica Federal, é uma empresa pública, razão 

pela qual a competência para processar e julgar a causa sub oculis 

pertence à Justiça Federal. Destarte, o reconhecimento da incompetência 

deste Juízo para processar e julgar a causa e a consequente extinção do 

processo sem julgamento de mérito é a medida a se impor. Diante do 

exposto, DECLARO a incompetência absoluta deste Juízo e JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51 da 

Lei n. 9.099/95 c.c. art. 485, inciso IV, do CPC. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da lei 9.099/95. Transitada em 

julgado, arquive-se, com as cautelas e anotações necessárias. P. I. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário. Colniza, 18 de outubro de 2017. 

(assinada digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010091-26.2011.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CAVALCANTE MELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ARNOLD OAB - MT7682/B (ADVOGADO(A))

INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO OAB - MT7928/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ MARINHO PALUDETO (EXECUTADO)

RAIMUNDO NONATO BASTOS (EXECUTADO)

LUIZ MARINHO PALUDETO ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA FREDERICO DA COSTA CODOGNATTO OAB - SP0317707A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o exequente para que se 

manifeste acerca do aviso de recebimento devolvido com o resultado 

"endereço insuficiente".

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000083-02.2017.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

VISARI AUTO PECAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANAYRA LAURA DE MORAES PROENCA OAB - MT23792/O 

(ADVOGADO(A))

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT0008083A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DYONATAN DOS SANTOS FERNANDES - EPP (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para que se 

manifeste acerca do aviso de recebimento devolvido com o resultado "não 

procurado".

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000064-93.2017.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA FRANCA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON EMILIA DA ROCHA OAB - MT0022746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISLAINE MENDES DA SILVA FIGUEIREDO (REQUERIDO)
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Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para que se 

manifeste acerca do aviso de recebimento devolvido com o resultado "não 

existe o número".

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010005-45.2017.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ BISSOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON EMILIA DA ROCHA OAB - MT0022746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALINO BRAZ RIBEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEIDIANE ALVES DA SILVA LIMA OAB - RO7042 (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para que, 

dentro do prazo de cinco dias, apresente impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010180-10.2015.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

ARCEU GUIMARAES - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS OAB - MT0011706S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIRTUAL BRASIL ON LINEX LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o exequente para que se 

manifeste acerca do aviso de recebimento devolvido com o resultado: 

"mudou-se".

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-08.2018.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

EVA DA SILVA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO JOSE DA SILVA OAB - MT0015745S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para que, no 

prazo de cinco dias, manifeste-se acerca do aviso de recebimento 

devolvido com o resultado: "recusado".

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-68.2017.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO PINHEIRO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ARNOLD OAB - MT7682/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE PECAS GLOBAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES OAB - MT8233-O 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para que, 

dentro do prazo de cinco dias, apresente impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010141-13.2015.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCIMAR FERREZ OAB - MT0187660A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON FERNANDES (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para que, 

dentro do prazo de cinco dias, manifeste-se acerca da carta de intimação 

devolvida com o resultado"mudou-se" (ID 8899911), bem como sobre a 

carta precatória de citação devolvida com diligência negativa.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61675 Nr: 744-71.2012.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Industria e Comercio de Madeira Falcão Ltda - 

EPP, Hilton Giocondo Saporski, Diego Dias Saporski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 Por todo o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE, com fundamento legal 

no artigo 107, inciso IV, do Código Penal. INTIMEM-SE as partes.Com o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos após as baixas e 

comunicações.EXPEÇA-SE o necessário.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64959 Nr: 391-60.2014.811.0105

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida de Deus Cotrim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO JOAO THIESEN 

FILHO - OAB:20.854 B - MT

 Vistos.

Cuida-se de Termo Circunstanciado instaurado para apuração do crime 

previsto no artigo 50 da Lei 9.605/98.

Os fatos ocorreram em 2013.

É o sucinto relatório.

DECIDO.

De proêmio, consoante ao teor do art. 61, caput, do CPP, em qualquer fase 

do processo o magistrado, acaso reconheça a extinção da punibilidade, 

deverá fazê-lo ex officio.

Como cediço, a prescrição é causa da extinção da punibilidade – art. 107, 

inciso IV, do CP.

A pena máxima do crime capitulado no artigo 50 da Lei 9.605/98 é 01 (um) 

ano, de modo que a prescrição ocorre em 04 (quatro) anos, nos termos do 

inciso V do art. 109 do Código Penal.

Considerando que entre a data dos fatos e a hodierna transcorreu lapso 

temporal superior a 04 (quatro) anos, sem que incidisse qualquer uma das 

causas de interrupção da prescrição, fatalmente está extinta a pretensão 

punitiva estatal em relação ao delito.

Posto isso, RECONHEÇO a prescrição da pretensão punitiva do Estado em 

relação ao delito tipificado no artigo 50 da Lei 9.605/98, razão por que 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE, nos termos do inciso IV do art. 107 

do Código Penal.

INTIMEM-SE o Ministério Público e Defensoria Pública.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65462 Nr: 861-91.2014.811.0105

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Custódio Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉZAR HENRIQUE SILVEIRA 

BARBOSA - OAB:20346/A

 Nos termos da legislação vigente, bem como do provimento 56/2007 da 

CGJ, impulsiono os autos com a finalidade de dar ciência a parte requerida 

das sentença constantes nas folhas 61.

Neverton Aparecido Gossler Lima

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65490 Nr: 889-59.2014.811.0105
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 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Ronato da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOCIMAR FERREZ - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do provimento 56/2007 da 

CGJ, impulsiono os autos com a finalidade de dar ciência a parte requerida 

das sentença constantes nas folhas 65.

Neverton Aparecido Gossler Lima

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 40575 Nr: 150-91.2011.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovani Custódio, G. E. M. Comercio e 

Transporte de Madeiras Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Bernardino 

Rachadel - OAB:15.781/SC, Leandro Bernardino Rachadel - 

OAB:1578 - OAB/SC, Paula Ramos da Cruz - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do provimento 56/2007 da 

CGJ, impulsiono os autos com a finalidade de dar ciência a parte requerida 

das sentença constantes nas folhas 107/108.

Neverton Aparecido Gossler Lima

Técnico Judiciário

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 65165 Nr: 247-70.2015.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEVAL - COMÉRCIO E SECAGEM DE 

MADEIRAS LTDA - ME, SIDNEI GONÇALO DE ARRUDA, GILBERTO 

ANTONIO LEIDENTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Há petição da parte-exequente requerendo a citação da parte-executada 

em novo endereço, já que não teria sido localizada pelo Oficial de Justiça.

 Ocorre que os executados foram devidamente citados, apresentando, 

inclusive, comprovante da quitação da dívida, juntado pelo Oficial de 

Justiça.

Assim, considerando tal informação, necessária a manifestação da 

parte-exequente, já que, mesmo intimada para tanto, manifestou-se 

diversamente do determinado.

Portanto, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-exequente para que se manifeste quanto à quitação da 

dívida, isto no prazo de 10 (dez) dias;

2. Após, decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos.

 Intimar.

Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 25 de outubro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 79566 Nr: 744-79.2018.811.0099

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE APARECIDA DELFINA 

DA ROCHA - OAB:21054/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 Vistos em correição.

I DA ATUAL FASE PROCESSUAL

A contestação foi apresentada.

 A impugnação rebateu os argumentos.

Não há preliminares suscitadas ou reconhecíveis de ofício.

II DO REQUERIMENTO DE “GRATUIDADE DA JUSTIÇA” PELO REQUERIDO

Quanto ao benefício da “gratuidade da Justiça” pugnado pela 

parte-requerida (art. 98 do CPC), DEFERE-SE, o que, como se sabe, não é 

situação imutável, bem com não é imune a discussões no bojo do 

processo.

III DO SANEAMENTO

 Analisando-se o contexto processual, salienta-se que não é caso de 

“julgamento antecipado” (arts. 354 a 356 do CPC), por haver necessidade 

de atividade probatória.

Sendo assim, delimitam-se as seguintes questões fáticas sobre as quais 

recairá a atividade probatória:

? Tempo da união estável;

? Da especificação dos bens adquiridos pelas partes;

? As próprias questões de mérito.

Por isso, SANEADO está o processo (art. 357 do CPC).

Considerando não ter havido a indicação de provas, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR as partes, para que, no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir (art. 348 do CPC) ou requeiram o que 

entender de direito, no mesmo prazo;

2. Após, conclusos.

CONSIGNE-SE que deve ser indicada objetivamente a finalidade e 

pertinência das provas, atentando-se ao disposto no artigo 370, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil.

Intimar.

Cumprir.

Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 25 de outubro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 69819 Nr: 1348-11.2016.811.0099

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA S MEDEIROS ME, CLAUDIA SILVA 

MEDEIROS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:4238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para que se manifeste 

sobre a penhora e avaliação de Ref:16, efetivada nos presentes autos, 

informando se concorda com o bem oferecido em penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 66583 Nr: 955-23.2015.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE JURUENA - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. L. BAUMANN – ME, CLEBERSON LUIZ 

BAUMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13701, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Verifica-se que foram penhorados, avaliados e depositados bens da 
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parte-executada pelo Oficial de Justiça quando do cumprimento do 

mandado, conforme pode ser visto nos autos.

Por isso, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se sobre os bens penhorados, avaliados e depositados;

2. Com a resposta, conclusos.

Por fim, frisa-se a necessidade de atentar-se ao disposto no artigo 485, III, 

do CPC.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 25 de outubro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 73388 Nr: 1003-11.2017.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUES FERNANDO LOPES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Lemos Gil - OAB:

 Vistos...

Portanto, à SECRETARIA para:

1. VISTAS às partes para apresentação de alegações finais;

2. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62164 Nr: 565-24.2013.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11.681/MT

 Nos termos da legislação vigente e provimento 52/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a defesa para apresentar Alegações 

Finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35537 Nr: 388-31.2011.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONALDO MARQUES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 Nos termos da legislação vigente e provimento 52/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o réu para apresentar Alegações Finais 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29868 Nr: 882-32.2007.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEBER DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Vistos...

À SECRETARIA para:

1. AGUARDAR devolução das Precatórias;

2. VISTAS às partes para apresentação de alegações finais;

3. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 16101 Nr: 88-50.2003.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACIR ANTUNES, Vulgo "Chile"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lorena Maria Lotti - 

OAB:3909/RO

 Nos termos da legislação vigente e provimento 52/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a defesa para requerimentos e/ou 

Alegações Finais, conforme despacho de fls. 295.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 83518 Nr: 3207-91.2018.811.0099

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA MARIA BALESTRIN, DELMIR VALDIR 

BALESTRIN, DILVO SANTO BALESTRIN, ZELIR TEREZINHA BALESTRIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de petição intitulada “Alvará judicial” ajuizada por Delmir Valdir 

Balestrin, Marlene Balestrin, Dilvo Santo Balestrin, Sueli de Fátima Cristo 

Balestrin, Valdemar Olegini, Zelir Terezinha Balestrin e Silvana Maria 

Balestrin.

Inicialmente, verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, 

assim como do artigo 320, ambos do Código de Processo Civil.

Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, 

RECEBE-SE a petição inicial.

Por outro lado, DEFERE-SE pedido de assistência judiciária gratuita, tendo 

em vista que os autores não têm condições de pagar as custas do 

processo e os honorários advocatícios sem prejuízo próprio ou de sua 

família, de acordo com o artigo 98 do Código de Processo Civil.

No mais, à SECRETARIA para:

1. OFICIAR ao Banco do Bradesco para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informe eventual quantia na conta bancária n° 1582-2, agência n° 

0007799-2, de titularidade de ZELIDE BALESTRIN – CPF: 145.154.580-00;

2. Após resposta do Ofício, conclusos.

 Cumprir.

Serve cópia do presente como OFÍCIO considerando a celeridade 

processual pretendida.

 Cotriguaçu/MT, 25 de outubro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 84007 Nr: 3489-32.2018.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORENI SCHMITT LORENZETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, à SECRETARIA para:1.CITAR a parte-executada para, no 

prazo de três (03) dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescida das 

custas processuais e honorários advocatícios, ora fixados em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa (arts. 827 e 829, do CPC).Por força do 

art. 829, §1º, do CPC, valerá o mandado de citação como mandado de 

penhora, avaliação e depósito. Efetivada a penhora, deve se manifestar a 

parte-executada (10 dias), conforme art. 847 do CPC. Após isso, diga a 

parte-autora sobre o interesse na adjudicação ou alienação por iniciativa 

particular (arts. 876 e 880, ambos do CPC).Caso requerido pela 

parte-autora, autoriza-se a expedição de “certidão premonitória” (art. 828 

do CPC). Não encontrado o executado, deverá o Oficial de Justiça arrestar 

“tantos bens quantos bastem para garantir a execução” (art. 830 do CPC), 

procedendo-se na forma do art. 830, §1º, do CPC. Neste caso, deve a 
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parte-autora se manifestar (art. 830, §2º, do CPC). O executado poderá 

oferecer embargos à execução, independentemente de penhora, depósito 

ou caução, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data de juntada aos 

autos do mandado de citação (arts. 914 e 915, do CPC).Salienta-se que os 

embargos não terão efeito suspensivo, nos termos do artigo 919 do 

CPC.No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderá o Executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, consoante art. 916 do CPC.No caso de integral pagamento no prazo 

de três (03) dias, a verba honorária será automaticamente reduzida pela 

metade, considerando tal importe para o pagamento em questão (art. 827, 

§1º, do CPC). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como MANDADO 

DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E DEPÓSITO, considerando a 

celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 25 de outubro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 80481 Nr: 1330-19.2018.811.0099

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA - 

OAB:19198/O, MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - OAB:22.761

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

A parte-autora trouxe pedidos e documentos estranhos aos autos, não 

atendendo ao solicitado no despacho anterior.

Por isso, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-autora para ESPECIFICAR se pretende que a demanda 

seja processada e julgada no Juízo da Vara de Família e Sucessões da 

Comarca de Cuiabá/MT ou no Juízo da Vara Única da Comarca de 

Cotriguaçu, devendo corrigir, se necessário, o endereçamento da petição 

inicial (art. 319, I, do CPC);

Por fim, frisa-se a necessidade de atentar ao art. 321, p. único, do CPC.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.

Intimar.

Cumprir.

Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 25 de outubro 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 76419 Nr: 3121-57.2017.811.0099

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON CATTANI GONCALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Não obstante o requerimento de desistência, considerando que já houve a 

citação da parte-requerida, imprescindível a sua manifestação, em 

atenção à disposição contida no artigo 485, §4º do CPC.

Embora haja menção à “composição amigável”, não houve petição em 

conjunto, tampouco foi expressamente indicada a concordância da 

parte-requerida quanto ao ponto.

Por isso, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se quanto ao pleito de desistência da parte-autora;

2. Com manifestação (ou decorrido o prazo), conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 25 de outubro de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 83552 Nr: 3221-75.2018.811.0099

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALICIO LOURENCO DOS SANTOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos em correição.

I RELATÓRIO

Trata-se de petição intitulada “Busca e apreensão” ajuizada pelo 

BRADESCO Financiamentos S.A. contra Natalício Lourenço dos Santos 

ME.

Antes do recebimento da Inicial, a parte-autora peticionou, informando a 

desistência da presente demanda e requerendo, portanto, a extinção do 

processo.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

II FUNDAMENTAÇÃO

Diante do requerimento formulado, a extinção do processo é medida que 

se impõe.

Outrossim, postula o art. 485, inciso VIII, do CPC, pela não resolução do 

mérito quando o Magistrado homologar a desistência da ação, hipótese 

que se coaduna ao caso em tela.

III DISPOSITIVO

Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil, para que produza seus regulares e jurídicos efeitos.

CONDENA-SE a parte-autora ao pagamento das despesas (que incluem as 

custas – art. 84 do CPC), remanescentes, se houver, conforme disposição 

do artigo 90 do CPC. DEIXA-SE de condenar em honorários advocatícios, 

considerando que não houve a angularização processual.

IV DELIBERAÇÕES FINAIS

 Transitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR os autos.

Publicar. Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 25 de outubro de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 74407 Nr: 1730-67.2017.811.0099

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, mantém-se a decisão recorrida.IV DELIBERAÇÕES 

FINAISCertificada a tempestividade, à SECRETARIA para:1.CITAR a 

parte-requerida para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação interposto, isso no prazo de 15 dias (art. 331, §1º, c.c. o art. 

1.010, §1º, ambos do CPC);2.Decorrido o prazo com ou sem as 

contrarrazões, REMETER os autos ao Tribunal de Justiça (art. 1.010, §3º, 

do CPC).Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 25 de outubro de 2018.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 81568 Nr: 2112-26.2018.811.0099

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ANGELA MARIA PRELS MORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro Padilha de Oliveira - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .III CONCLUSÃOAssim, pelo atual cenário narrado (sempre frisando que a 

decisão é mutável de acordo a situação fático-processual apresentada), 

INDEFERE-SE a concessão da tutela antecipada pretendidaNo mais, 

DESIGNA-SE audiência de conciliação para o dia 26.11.2018, às 09h00min, 

na Sala de Audiências do CEJUSC desta Comarca.IV DELIBERAÇÕES 

FINAIS Por fim, à SECRETARIA para:1.CIENTIFICAR o Ministério Público, 

bem como INTIMAR a parte-substituída (pessoalmente), para que 

compareçam à audiência designada;2.Ao mesmo tempo, CITAR a 

parte-requerida para conhecimento do processo, bem como INTIMÁ-LA 

para comparecer à audiência de conciliação;3.FICA ESCLARECIDO que, 

não havendo conciliação, a parte-requerida deve oferecer resposta 

(inclusive contestação) no prazo de 15 dias a contar da audiência (art. 

335, I, do CPC), atentando-se ao previsto no art. 344 do CPC;4.Na hipótese 

de a contestação apresentar preliminares, documentos, fatos ou 

argumentos novos ou, ainda, no caso de decurso de prazo sem 

manifestação, REMETER os autos ao Ministério Público para impugnação 

no prazo legal ou, se for o caso, especificar as provas que pretende 

produzir/requerer o que entender de direito;5.Após, conclusos. 

I n t i m a r . C u m p r i r . S e r v e  c ó p i a  d o  p r e s e n t e  c o m o 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 25 de outubro de 2018.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 83068 Nr: 2946-29.2018.811.0099

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO HONORATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro Padilha de Oliveira - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, visando a assegurar o resultado útil da tutela jurisdicional 

e a especial proteção da Floresta Amazônica, presentes os requisitos dos 

arts. 300 e 301, ambos do CPC, com fundamento no art. 225, § 3º, da 

CRFB/88, art. 4º, VII, e art. 14, § 1º, da Lei 6.938/81, art. 1º, I, e art. 12 da 

Lei 7.347/85, art. 1º, § 1º, da Lei 4.717/65 e art. 5º e art. 7º da Lei 

8.429/92, DEFEREM-SE PARCIALMENTE as tutelas de urgência pretendidas 

para:1.IMPOR a obrigação de não fazer, consistente em isolamento da 

área, devendo, o demandado, abster-se de exercer atividade 

agropecuária no local de floresta degradada, de modo a permitir sua 

regeneração gradual enquanto não se executam outras medidas para a 

recuperação da área degradada, sob pena de pagamento de multa diária 

no valor de R$100,00 (cem reais);2.DETERMINAR, ao demandado, a 

obrigação de fazer, consistente na apresentação do Cadastro Ambiental 

Rural – CAR atualizado, e que conste a área de reserva legal e área de 

preservação permanente ou a sua confecção, na hipótese de não 

possuir. PRAZO: 90 dias contados da citação/intimação, sob pena de 

pagamento de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais) após o 

prazo;3.DETERMINAR, ao demandado, a obrigação de fazer, consistente 

em tolerar, permitir e respeitar os atos e ações de iniciativa de projetos do 

Poder Público ou organizações não governamentais para promover de 

forma proativa o reflorestamento da área degradada.INDEFERE-SE o pleito 

relacionado à elaboração e execução de PRAD, pelos motivos expostos. 

IV DISPOSIÇÕES FINAISPor fim, observando o disposto no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, DESIGNA-SE audiência de conciliação para o dia 

12 de novembro de 2018, às 10h30min, na sala de audiências do CEJUSC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 83926 Nr: 3441-73.2018.811.0099

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNARDINHO CROZETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro Padilha de Oliveira - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, visando a assegurar o resultado útil da tutela jurisdicional 

e a especial proteção da Floresta Amazônica, presentes os requisitos dos 

arts. 300 e 301, ambos do CPC, com fundamento no art. 225, § 3º, da 

CRFB/88, art. 4º, VII, e art. 14, § 1º, da Lei 6.938/81, art. 1º, I, e art. 12 da 

Lei 7.347/85, art. 1º, § 1º, da Lei 4.717/65 e art. 5º e art. 7º da Lei 

8.429/92, DEFEREM-SE PARCIALMENTE as tutelas de urgência pretendidas 

para:1.IMPOR a obrigação de não fazer, consistente em isolamento da 

área, devendo, o demandado, abster-se de exercer atividade 

agropecuária no local de floresta degradada, de modo a permitir sua 

regeneração gradual enquanto não se executam outras medidas para a 

recuperação da área degradada, sob pena de pagamento de multa diária 

no valor de R$100,00 (cem reais);2.DETERMINAR, ao demandado, a 

obrigação de fazer, consistente na apresentação do Cadastro Ambiental 

Rural – CAR atualizado, e que conste a área de reserva legal e área de 

preservação permanente ou a sua confecção, na hipótese de não 

possuir. PRAZO: 90 dias contados da citação/intimação, sob pena de 

pagamento de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais) após o 

prazo;3.DETERMINAR, ao demandado, a obrigação de fazer, consistente 

em tolerar, permitir e respeitar os atos e ações de iniciativa de projetos do 

Poder Público ou organizações não governamentais para promover de 

forma proativa o reflorestamento da área degradada.INDEFERE-SE o pleito 

relacionado à elaboração e execução de PRAD, pelos motivos expostos. 

IV DISPOSIÇÕES FINAISPor fim, observando o disposto no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, DESIGNA-SE audiência de conciliação para o dia 

12 de novembro de 2018, às 11h00min, na sala de audiências do CEJUSC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 83312 Nr: 3070-12.2018.811.0099

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALÉCIO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro Padilha de Oliveira - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, visando a assegurar o resultado útil da tutela jurisdicional 

e a especial proteção da Floresta Amazônica, presentes os requisitos dos 

arts. 300 e 301, ambos do CPC, com fundamento no art. 225, § 3º, da 

CRFB/88, art. 4º, VII, e art. 14, § 1º, da Lei 6.938/81, art. 1º, I, e art. 12 da 

Lei 7.347/85, art. 1º, § 1º, da Lei 4.717/65 e art. 5º e art. 7º da Lei 

8.429/92, DEFEREM-SE PARCIALMENTE as tutelas de urgência pretendidas 

para:1.IMPOR a obrigação de não fazer, consistente em isolamento da 

área, devendo, o demandado, abster-se de exercer atividade 

agropecuária no local de floresta degradada, de modo a permitir sua 

regeneração gradual enquanto não se executam outras medidas para a 

recuperação da área degradada, sob pena de pagamento de multa diária 

no valor de R$100,00 (cem reais);2.DETERMINAR, ao demandado, a 

obrigação de fazer, consistente na apresentação do Cadastro Ambiental 

Rural – CAR atualizado, e que conste a área de reserva legal e área de 

preservação permanente ou a sua confecção, na hipótese de não 

possuir. PRAZO: 90 dias contados da citação/intimação, sob pena de 

pagamento de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais) após o 

prazo;3.DETERMINAR, ao demandado, a obrigação de fazer, consistente 

em tolerar, permitir e respeitar os atos e ações de iniciativa de projetos do 

Poder Público ou organizações não governamentais para promover de 

forma proativa o reflorestamento da área degradada.INDEFERE-SE o pleito 

relacionado à elaboração e execução de PRAD, pelos motivos expostos. 

IV DISPOSIÇÕES FINAISPor fim, observando o disposto no artigo 334 do 
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Código de Processo Civil, DESIGNA-SE audiência de conciliação para o dia 

12 de novembro de 2018, às 10h00min, na sala de audiências do CEJUSC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 80100 Nr: 1042-71.2018.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLUSSI CRISTINE TOMASONI FISCHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS AVENIDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARINA CAROLINE BELTRAMINI 

- OAB:21094/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Distribuído o processo, constatou-se que a Inicial foi endereçada ao 

Juizado Especial Cível desta Comarca, contudo, a petição foi protocolada 

no Juízo da Vara Única.

Por tal razão, determinou-se a emenda da Inicial para que a parte-autora 

especificasse onde pretendia que fosse a demanda processada e julgada, 

se Juizado Especial Cível ou Juízo da Vara Única, bem como para que, 

requerendo o benefício da “justiça gratuita”, instruísse o pleito ou 

comprovasse que realizou o recolhimento das custas processuais.

Devidamente intimada, a parte-autora informou que houve equívoco na 

distribuição da Inicial, requerendo a redistribuição do processo, para que 

seja processado e julgado no Juizado Especial Cível.

Posteriormente à emenda da Inicial pela parte-autora, a parte-requerida 

apresentou contestação.

Pois bem.

Não obstante a apresentação de contestação pela parte-requerida, a 

parte-autora se manifestou pela redistribuição dos autos no Juizado 

Especial Cível, considerando o equívoco na destruição.

Assim, conclui-se pela necessidade da redistribuição do feito no Juizado 

Especial.

Por isso, à SECRETARIA para

1. REMETER os autos ao Setor de Distribuição para que distribua o feito 

(incluindo a contestação juntada) no Juizado Especial Cível.

Cumprir.

Cotriguaçu/MT, 25 de outubro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 81465 Nr: 2070-74.2018.811.0099

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19736/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro nos artigos 5°, LXVII, da CF e 528 do CPC, 

DECRETA-SE A PRISÃO CIVIL de AMILTON CEZAR ALVES, já qualificado, 

pelo prazo de 02 (dois) meses, nos termos do art. 528, §3º, do CPC, em 

regime fechado e separado dos presos comuns (art. 528, §4º, do CPC), 

devendo constar no mandado de prisão o valor do débito alimentar 

atualizado.IV DISPOSIÇÕES FINAISFAÇA constar no mandado, ainda, que 

o cumprimento da pena não exime o executado do pagamento das 

prestações vencidas e vincendas (art. 528, §5º, do CPC).FAÇA constar 

no mandado que, após o transcurso de prazo, com ou sem nova decisão, 

DEVE ser colocado em liberdade o executado (se por outro motivo não 

dever ficar preso). Após o pagamento ou depósito das três últimas 

prestações anteriores ao ajuizamento da ação e das que se venceram no 

curso da execução, expeça-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA.Por 

isso, à SECRETARIA para:1.EXPEDIR o Mandado de Prisão Civil em 

desfavor da parte-executada;2.OFICIAR ao Cartório do 2º Ofício de 

Cotriguaçu/MT, para protestar o pronunciamento judicial de mora do 

executado, nos termos do art. 528, §1º, do CPC;3.INTIMAR a 

exequente;4.DAR CIÊNCIA ao Ministério Público.Intimar. Cumprir. Serve 

cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 25 de outubro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 73802 Nr: 1275-05.2017.811.0099

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FSDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLANGE APARECIDA 

DELFINA DA ROCHA - OAB:21054

 Vistos em correição.

A parte-exequente foi devidamente intimada por duas vezes para se 

manifestar nos autos, todavia, não o fez.

A primeira determinação de intimação se deu por impulsionamento pela 

Secretaria.

Por outro lado, a segunda determinação se deu por despacho, sendo 

ambas publicadas no DJe.

O Ministério Público foi pela extinção do processo, considerando a inércia 

da parte-exequente.

Pois bem.

Quanto ao pleito do Ministério Público, INDEFERE-SE, fulcrando-se no 

disposto no art. 485, §1º, do CPC, devendo a parte-exequente ser intimada 

pessoalmente antes de se extinguir o processo.

Portanto, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR pessoalmente a parte-exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, nos termos do art. 485, §1°, do CPC, ressaltando que o 

silêncio importará em extinção do processo sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, inciso III, do CPC;

2. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos.

Intimar.

 Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 25 de outubro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64093 Nr: 871-56.2014.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GELMINA LUIZA LORENZATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMC S/A, NIPOFLEX - CRÉDITO FÁCIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:16727, 

KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK - OAB:15515/O

 Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, incisos III e VI, do Código de 

Processo Civil.DEFERIDA a gratuidade “da justiça”, embora compita à 

parte-autora o pagamento das despesas processuais e dos honorários 

advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado 

da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, 

suspende-se a exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos (art. 98, §3º, do 

CPC).IV DELIBERAÇÕES FINAISTransitada em julgado, se nada for 

requerido, arquivem-se os autos, com as cautelas de 

praxe.Publicar.Intimar.Cumprir. Cotriguaçu/MT, 25 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 71182 Nr: 2252-31.2016.811.0099

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGDS, MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Angelo Correa 

Gonzaga - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 
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MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil.DEIXA-SE de condenar a parte-autora ao pagamento das despesas 

processuais (que incluem as custas – art. 84 do CPC) e honorários 

advocatícios, considerando a postulação pelo Ministério Público e a 

disposição do art. 44, I, da Lei 8.625/93.IV DISPOSIÇÕES FINAISTransitada 

em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos com as cautelas 

de praxe.Publicar. Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 25 de outubro de 2018.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 71144 Nr: 2231-55.2016.811.0099

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Angelo Correa 

Gonzaga - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 21.384/O

 Vistos...

 I RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo executado contra a 

sentença prolatada nos autos, alegando omissão quanto a fixação das 

URH’s para o advogado dativo, pleiteando, portanto, o recebimento dos 

embargos em seu efeito modificativo, para a correção da omissão.

Tempestividade já certificada.

 II FUNDAMENTAÇÃO

Analisando os autos, notadamente a sentença, com razão o embargante.

Verifica-se que há certidão nos autos em que é nomeado para o 

executado Amauri dos Santos o advogado Dr. Mateus Gonçalves da Silva 

– OAB/MT 21.384.

 A sentença foi omissa quanto a tal ponto.

Portanto, necessário e correto o arbitramento dos honorários pelos 

serviços prestados pelo advogado dativo, consoante Tabela de 

Honorários da OAB, levando-se em conta os atos praticados, a teor do 

art. 303 da CNGC.

III CONCLUSÃO

Por essa razão, RECEBEM-SE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, em seu 

efeito MODIFICATIVO, para sanar a omissão contida na sentença 

prolatada (art. 1.022, II, do CPC), devendo constar o que segue:

“Nomeado como Defensor, fixam-se como honorários advocatícios ao 

advogado MATEUS GONÇALVES DA SILVA – OAB/MT n° 21.384, o valor 

de 05 URH (consoante Tabela de Honorários da OAB, levando-se em 

conta os atos praticados, a teor do art. 303 da CNGC), o qual deve ser 

custeado pelo Estado de Mato Grosso. Serve a presente como certidão 

para cobrança de honorários (devidamente selada)”.

IV DELIBERAÇÕES FINAIS

 Por isso, à SECRETAIRA para:

1. INTIMAR o embargante;

2. Não havendo mais requerimentos e CUMPRIDAS todas as 

determinações impostas na sentença, ARQUIVAR os autos com as 

cautelas de praxe.

Intimar.

Cumprir.

Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 25 de outubro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 80503 Nr: 1346-70.2018.811.0099

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 Vistos em correição.

O requerido apresentou contestação.

Por outro lado, a parte-autora impugnou a contestação, rebatendo os 

argumentos lançados.

Não foram suscitadas preliminares.

Assim, salienta-se que não é caso de julgamento antecipado (arts. 354 e 

356 do CPC), por haver necessidade de atividade probatória.

 Sendo assim, delimitam-se as seguintes questões fáticas sobre as quais 

recairá a atividade probatória:

? Dos bens do casal;

? Possibilidade e interesse do requerido em exercer a guarda dos filhos;

? Comprovação do binômio necessidade/possibilidade do alimentante.

 ? As próprias questões de mérito;

MANTÉM-SE o ônus probatório tal previsto no artigo 373, caput, do CPC.

Por isso, SANEADO está o processo (art. 357 do CPC).

Considerando não ter havido indicação de provas pretendidas, à 

SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-autora, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

especifique as provas que pretende produzir (art. 348 do CPC) ou 

requeira o que entender de direito, no mesmo prazo;

2. INTIMAR a parte requerida, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

especifique as provas que pretende produzir (art. 348 do CPC) ou 

requeira o que entender de direito, no mesmo prazo;

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 25 de outubro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 77978 Nr: 4117-55.2017.811.0099

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHMDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFERE-SE a petição inicial, nos termos do artigo 321 

do CPC e, por consequência, EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso I do 

CPC.CONDENA-SE a parte-autora ao pagamento das despesas (que 

incluem as custas – art. 84 do CPC), remanescentes, se houver, conforme 

disposição doa artigo 90 do CPC. DEIXA-SE de condenar em honorários 

advocatícios, considerando que não houve a angularização processual.IV 

DISPOSIÇÕES FINAISTransitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.Publicar. Intimar. Cumprir. 

Cotriguaçu/MT, 25 de outubro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 82857 Nr: 2848-44.2018.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL APARECIDO COSTA MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15.745/MT

 (...)O que se conclui, portanto, é que se encontra presente fundamento 

para a decretação de prisão preventiva, qual seja, o risco à ordem pública, 

aqui entendido, repise-se à exaustão, como risco ao processo/inquérito 

decorrente de alteração do caminhar de determinada comunidade por 

conta de conduta praticada por investigado/réu, não se encontrando, pelo 

menos neste momento, medida cautelar diversa da prisão que signifique 

proteção suficiente a tais aspectos. Por conta disso, as medidas 

cautelares não se mostram adequadas em relação ao autuado, sendo o 
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caso de ser decretada (convertida, no caso.Para evitar desnecessária 

repetição, levando-se em conta que a Defesa não apresenta argumento 

concreto para a revogação, notando-se a inexistência de qualquer 

alteração no contexto fático-processual desde a decisão anterior, 

MANTÉM-SE a PRISÃO do acusado.À SECRETARIA para:1.CUMPRIR o 

conteúdo da decisão anterior que definiu a questão pericial, considerando 

que houve a indicação de quesitos por parte do Ministério 

Público;2.Aguardar devolução das Precatórias;3.Após, VISTAS às partes 

para apresentação de alegações finais;4.Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 79668 Nr: 799-30.2018.811.0099

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRPD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19736/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Foi prolatada sentença “parcial” de mérito, isto em relação ao divórcio.

Em relação à inserção da avó materna no acordo, foi determinada a 

intimação dos autores para inseri-la na petição ou se manifestar acerca da 

realização de audiência com a participação dela.

Ocorre que, devidamente intimados via advogado por DJe, os autores não 

se manifestaram.

Assim, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR os autores pessoalmente, para que se manifestem acerca da 

questão da inserção da avó materna no acordo (ou interesse na 

realização de audiência com a participação dela), no prazo de 05 dias, 

ressaltando que o silêncio importará em extinção do processo sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC;

2. Havendo juntada de acordo com a inserção da avó materna, ao 

Ministério Público para manifestação. Do contrário (audiência), conclusos 

para designação;

3. Não havendo manifestação, conclusos

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 25 de outubro 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 76187 Nr: 2955-25.2017.811.0099

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMK, EMAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Angelo Correa 

Gonzaga - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Ante o exposto, considerando a perda do objeto, a fulminar o interesse de 

agir, EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em 

relação à KAROLAYNE KERBER DO NASCIMENTO com fundamento no 

artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil.Sem custas, 

considerando o disposto no artigo 141, § 2º do Estatuto da Criança e do 

Adolescente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 82809 Nr: 2820-76.2018.811.0099

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARINA CAROLINE BELTRAMINI 

- OAB:21094/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

De pronto, ACOLHE-SE o pleito do Ministério Público.

Por isso, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR os requerentes (via patrona) para que, no prazo de 15 dias, 

manifestem-se acerca do apontado pelo Ministério Público consistente no 

desconto do valor a ser pago a título de alimentos em folha de pagamento;

2. Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Intimar.

Cumprir.

Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 25 de outubro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 74294 Nr: 1640-59.2017.811.0099

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MAR, RR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBDS, RR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Angelo Correa 

Gonzaga - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER LEAL JARDIM - 

OAB:24307/O

 .III DO SANEAMENTOSalienta-se que não é caso de julgamento antecipado 

(arts. 354 a 356 do CPC), por haver necessidade de atividade 

probatória.Sendo assim, delimitam-se as seguintes questões fáticas sobre 

as quais recairá a atividade probatória:ØPossibilidade e interesse dos 

requeridos em exercerem a guarda da criança;ØPossibilidade e interesse 

dos  reque r i dos  em rea l i z a r e m  v i s i t a s  à  c r i a n ç a . I V 

CONCLUSÃOConsiderando não ter havido indicação de provas 

pretendidas, à SECRETARIA para:1.INTIMAR as partes para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, informem se pretendem produzir outras provas, 

especificando-as, ou se desejam o julgamento antecipado, no mesmo 

prazo;a.Salienta-se que o silêncio acarretará o julgamento antecipado da 

lide;b.CONSIGNE-SE que deve ser indicada objetivamente a finalidade e 

pertinência das provas, atentando-se ao disposto no artigo 370, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil2.Certificado o decurso de prazo, com 

ou sem manifestação, conclusos.Intimar.Cumprir.Serve cópia do presente 

como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade 

processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 25 de outubro de 2018.Dante 

Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 83958 Nr: 3462-49.2018.811.0099

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DDSM, RDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Analisando os documentos juntados, não se encontrou a procuração do 

requerente ROBERTO DONIZETI MUNIZ outorgando poderes para o 

advogado responsável pelo protocolo da petição inicial, tampouco certidão 

de nomeação, havendo somente procuração em nome de DANIEL DE 

SOUZA MUNIZ.

Salienta-se que tal documento é imprescindível para a propositura da 

demanda, consoante disposição do artigo 320 do Código de Processo 

Civil: “A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação”.

Ademais, o artigo 76, §1º, I, do CPC, assevera que:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da 

representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo 

razoável para que seja sanado o vício.

§ 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância 

originária:

I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;

Assim, nos termos do artigo 76 e 321, ambos do CPC, INTIME-SE a 

parte-autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a Inicial, 
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devendo:

1. JUNTAR instrumento de procuração ou certidão de nomeação, a fim de 

comprovar os poderes de representação em nome do requerente 

ROBERTO DONIZETI MUNIZ.

Por fim, frisa-se a necessidade de atentar aos arts. 76, §1º, I e 321, p. 

único, ambos do CPC.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 25 de outubro de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 67569 Nr: 36-97.2016.811.0099

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MARCIA OLIMPIA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILTOMAR KEMPIM WERNCKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS GONÇALVES DA SILVA 

- OAB:OAB/MT 21.384/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

ACOLHE-SE o requerimento do Ministério Público.

Embora revel, se faz necessária a nomeação de defensor dativo à 

parte-requerida, a fim de possibilitar a realização da audiência de 

conciliação.

Portanto, NOMEIA-SE como defensor dativo da parte-requerida o 

advogado Dr. Cleber Leal Jardim (OAB/MT – 24.307-O), cuja verba 

honorária será fixada ao final do processo.

DESIGNA-SE audiência de conciliação para o dia 03.12.2018, às 14h00min, 

na sala de audiências da Vara Única do Fórum desta Comarca.

Portanto, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR pessoalmente o mencionado defensor dativo para, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestar-se quanto ao teor da nomeação. Aceitando-a, 

deverá comparecer à audiência de conciliação designada;

a. RECUSANDO a nomeação ou decorrendo o prazo sem respostas, deve 

a SECRETARIA nomear outro advogado, valendo-se da lista ali existente, 

obedecendo, como sempre, à alternância.

2. INTIMAR as partes e o advogado da parte-autora pessoalmente para 

que compareçam à audiência;

a. A criança Tainá Ingrid Olimpia Kempim também deverá comparecer.

3. CIENTIFICAR o Ministério Público para comparecer ao ato.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 25 de outubro de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 73891 Nr: 1343-52.2017.811.0099

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JRDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCDCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA DE CAMPOS LUNA - 

OAB:12418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFERE-SE o pleito do Ministério Público, e 

consequentemente, EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil.DEFERIDA a gratuidade “da justiça”, embora compita à parte-autora o 

pagamento das custas, suspende-se a exigibilidade pelo prazo de 05 

(cinco) anos (art. 98, §3º, do CPC).Como não houve angularização 

processual, descabidos os honorários advocatícios.IV DELIBERAÇÕES 

FINAIS – À SECRETARIATransitada em julgado, se nada for requerido, 

ARQUIVAR os autos.Publicar. Intimar.Cumprir.Serve cópia do presente 

como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade 

processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 25 de outubro de 2018.Dante 

Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 66093 Nr: 729-18.2015.811.0099

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEY SERROU DOS 

SANTOS - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 III CONCLUSÃO Por tais motivos, sempre frisando o caráter provisório, 

precário e contemporâneo (atualidade) desta decisão, INDEFERE-SE A 

GUARDA PROVISÓRIA a ALINE DOS NASCIMENTO GONÇALVES.No 

mesmo sentido, INDEFERE-SE A FIXAÇÃO dos ALIMENTOS 

PROVISÓRIOS.Devido ao longo tempo de trâmite processual, visando à 

celeridade pretendida, buscou-se o endereço do requerido via INFOJUD, 

conforme documento em anexo.DEIXA-SE de designar, por ora, audiência 

de conciliação, considerando a distância em relação à cidade de Alta 

Floresta até Cotriguaçu, bem como pela incerteza quanto ao endereço do 

requerido.Todavia, a audiência de conciliação poderá ser designada em 

qualquer momento, desde que requerida por alguma das partes.IV 

DELIBERAÇÕES FINAISNo mais, à SECRETARIA para:1.INTIMAR 

pessoalmente o mencionado defensor dativo para, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestar-se quanto ao teor da nomeação. Aceitando-a, deverá 

comparecer à audiência designada. Não aceitando deverá a Secretaria 

proceder à nomeação de outro, obedecendo, como sempre, a 

alternância;2.EXPEDIR CARTA PRECATÓRIA para INTIMAR a requerente da 

presente decisão;3.NA MESMA PRECATÓRIA, SOLICITAR ao Juízo de Alta 

Floresta/MT que determine a realização de estudo psicossocial em relação 

ao lar da genitora, ora requerente (situação de guarda de filho), com 

posterior elaboração de relatório;4.INTIMAR e CITAR a parte-requerida 

(valendo-se do endereço do INFOJUD), tanto para ciência do processo, 

quanto para que apresente resposta (inclusive contestação) no prazo de 

15 dias, atentando-se ao previsto no art. 344 do CPC;5.DETERMINAR à 

Equipe Interdisciplinar do Poder Judiciário vinculada ao Juízo a realização 

de Estudo e posterior Relatório em relação ao lar do requerido (situação de 

guarda de filho); OBS.: o Relatório deve ser entregue 30 dias após o dia 

da visita;6.CIENTIFICAR o Ministério Público.Intimar. Cumprir.Serve cópia do 

presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 25 de outubro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 71271 Nr: 2312-04.2016.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Angelo Correa 

Gonzaga - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos em correição.

I RELATÓRIO

Trata-se de petição denominada “Cumprimento provisório de sentença” 

ajuizado pelo Ministério Público Estadual em favor de Romisson Nunes de 

Souza contra o Estado de Mato Grosso.

Durante o trâmite processual, a parte-substituída informou não possuir 

mais interesse na presente demanda, vez que conseguiu levantar um 

valor em dinheiro e arcou por vias particulares com os custos da cirurgia.

Por isso é que se requer a extinção do processo, nos termos do art. 924, 

IV, do CPC.

É, ao que parece, o necessário a ser destacado.

 II FUNDAMENTAÇÃO/DISPOSITIVO

Tendo em vista a falta de interesse da parte-substituída, EXTINGUE-SE A 

EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do artigo 924, 

inciso VI do Código de Processo Civil.

DEIXA-SE de condenar o requerido/executado nas despesas processuais 

(que incluem as custas – art. 84 do CPC), ante a isenção prevista no artigo 

3º, I, da Lei Estadual 7.603/01.

DEIXA-SE de condenar o requerido/executado em honorários 
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advocatícios, considerando a postulação pelo Ministério Público, e as 

disposições do art. 44, I, da Lei 8.625/93.

IV DISPOSIÇÕES FIANAIS – À SECRETARIA

Ciência ao Ministério Público.

Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivar os autos com as 

cautelas de estilo.

Publicar. Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 25 de outubro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65372 Nr: 383-67.2015.811.0099

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ER, GRB, SRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCOS ROBERTO CARNEIRO 

BARBOSA, Cpf: 02577953160, Filiação: Francisca Carneiro Barbosa e 

Gilberto Cassandre Barbosa, data de nascimento: 29/07/1987, 

brasileiro(a), natural de Juruena-MT, convivente, serviços gerais. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), no prazo de 5 DIAS, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de PROTESTO. Certifico que nos termos do artigo 5°, § 3°, 

do Provimento n° 31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte 

requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das 

custas processuais no importe de R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais 

e quarenta centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de 

Ref: 45. Este valor deverá ser lançado para o recolhimento das custas. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 

11(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com 

o número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas 

incluir o valor. O sistema vai gerar o Boleto. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia paga (cópia da guia e 

comprovante de pagamento) no protocolo geral de Fórum aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento. Fica vossa senhoria ADVERTIDA 

de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e ou taxas 

judiciárias implicará na restrição do nome e CPF, da parte requerida dos 

autos, junto a dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5° da CNGC-TJMT. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ELAINE CASTANHA 

BONAVIGO, digitei.

Cotriguaçu, 25 de outubro de 2018

ELAINE CASTANHA BONAVIGO

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22189 Nr: 90-83.2004.811.0099

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BSPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BELONICE SOUZA PAIXÃO COSTA, data 

de nascimento: 04/02/1958, brasileiro(a), natural de Itamarajú-BA, 

casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), no prazo de 5 DIAS, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de PROTESTO. Certifico que nos termos do artigo 5°, § 3°, 

do Provimento n° 31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte 

requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das 

custas processuais no importe de R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais 

e quarenta centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de 

Fls. 31. Este valor deverá ser lançado para o recolhimento das custas. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 

11(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com 

o número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas 

incluir o valor. O sistema vai gerar o Boleto. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia paga (cópia da guia e 

comprovante de pagamento) no protocolo geral de Fórum aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento.Fica vossa senhoria ADVERTIDA 

de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e ou taxas 

judiciárias implicará na restrição do nome e CPF, da parte requerida dos 

autos, junto a dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5° da CNGC-TJMT. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ELAINE CASTANHA 

BONAVIGO, digitei.

Cotriguaçu, 25 de outubro de 2018

ELAINE CASTANHA BONAVIGO

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15263 Nr: 52-08.2003.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO LUCIDORO MINOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ALVELLOS FERNANDES - 

OAB:2448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MÁRCIO LUCIDORO MINOTTO, Cpf: 

07981406900, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 569,14 (Quinhentos e sessenta e nove reais e 

quatorze centavos), no prazo de 5 DIAS, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de PROTESTO. Certifico que nos termos do 

artigo 5°, § 3°, do Provimento n° 31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA 

à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 569,14 

(Quinhentos e sessenta e nove reais e quatorze centavos ), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de Fls. 43. Este valor deverá ser 

lançado separado, sendo R$ 413,40 ( Quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos), para o recolhimento das custas e R$ 155,74 (Cento e 

cinquenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) para fins da guia de 

Taxas. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 

11(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com 

o número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas 

incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema 

vai gerar Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia paga (cópia da guia e comprovante de pagamento) no 

protocolo geral de Fórum aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento. Fica vossa senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e ou taxas judiciárias implicará 

na restrição do nome e/ou CPF/CNPJ, da parte requerida dos autos, junto a 
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dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° 

da CNGC-TJMT. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ELAINE CASTANHA 

BONAVIGO, digitei.

Cotriguaçu, 25 de outubro de 2018

ELAINE CASTANHA BONAVIGO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 68452 Nr: 510-68.2016.811.0099

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO ARGENTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para que se manifeste 

quanto a avaliação de ref. 28.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 65666 Nr: 519-64.2015.811.0099

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MARILENE FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENIR SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cardoso Lima - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLANGE APARECIDA 

DELFINA DA ROCHA - OAB:21054

 Vistos em correição.

Considerando o número elevado de estoque processual, a complexidade 

da matéria a ser enfrentada, os recursos humanos insuficientes à 

demanda que ora se apresenta, além das medidas urgentes e prioritárias 

por lei (liminares, réu preso, violência familiar e doméstica contra a mulher, 

infância e juventude, eleitoral, dentre outras), o que a inviabilizar a 

apreciação no exíguo período correicional, voltem-me os autos conclusos, 

após o término da correição, para a devida deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 73480 Nr: 1045-60.2017.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681

 Quanto ao pleito da Defesa, INDEFERE-SE, isso porque o nobre advogado 

já retornou, inclusive tendo participado de audiência na presente data 

(Còdigo 72244).

Assim:

1.INTIMAR a Defesa para alegações;

2.Não apresentadas no prazo, INTIMAR pessoalmente (no último endereço 

indicado) o acusado, devendo indicar novo Defensor (prazo de 10 dias). 

Não havendo o comparecimento de novo Defensor, NOMEAR para 

alegações;

3.Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62193 Nr: 597-29.2013.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZMAVETE COELHO DE AZEVEDO, KESIO 

COELHO DE AZEVEDO - vulgo "jegão", ELISMAR GOMES DA SILVA - 

vulgo "Mazinho", SAMUEL JOSÉ DOS SANTOS, DOUGLAS HANCHUK, 

MARINALVA DOS SANTOS DAMACENA, MAURICIO JUNIOR DE MIRANDA 

- VULGO "JUNIOR", VALDAIR AMANTINO MACIEL - VULGO "POLACO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15.745/MT, CLEBER LEAL JARDIM - OAB:24307/O, Robson 

Magno Clodoaldo Casula - OAB:1404/RO, ROBSON MEDEIROS - 

OAB:OAB/MT 6.395B, WALDECI LELES MARTINS - OAB:4840-B

 Nos termos da legislação vigente e provimento 52/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR as defesas para algum requerimento, 

conforme despacho de fls. 1343.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70563 Nr: 1850-47.2016.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SIMÕES CAMPOS BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALEX SIMÕES CAMPOS BORGES, Cpf: 

02063124159, Rg: 17496012, Filiação: Solange Batista Simões Borges e 

Getulio de Campos Borges Filho, data de nascimento: 25/04/1987, 

brasileiro(a), natural de Varzea Grande-MT, solteiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder a notificação do indiciado acima qualificado para 

apresentar defesa prévia, por escrito no prazo de 10 dias.

Despacho/Decisão: Vistos...Trata-se de fase processual indicada no art. 

55 da Lei 11.343/06, bem como também prevista nos arts. 396 e 395, 

ambos do CPP, assim redigidos:Art. 55. Oferecida a denúncia, o juiz 

ordenará a notificação do acusado para oferecer defesa prévia, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias.§ 1o Na resposta, consistente em 

defesa preliminar e exceções, o acusado poderá argüir preliminares e 

invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas que pretende produzir e, até o número de 5 (cinco), 

arrolar testemunhas.§ 2o As exceções serão processadas em apartado, 

nos termos dos arts. 95 a 113 do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 

1941 - Código de Processo Penal.§ 3o Se a resposta não for apresentada 

no prazo, o juiz nomeará defensor para oferecê-la em 10 (dez) dias, 

concedendo-lhe vista dos autos no ato de nomeação.§ 4o Apresentada a 

defesa, o juiz decidirá em 5 (cinco) dias.§ 5o Se entender imprescindível, o 

juiz, no prazo máximo de 10 (dez) dias, determinará a apresentação do 

preso, realização de diligências, exames e perícias.Art. 396. Nos 

procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, 

se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do 

acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias. Parágrafo único. No caso de citação por edital, o prazo para a 

defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado 

ou do defensor constituído. Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada 

quando: I - for manifestamente inepta; II - faltar pressuposto processual ou 

condição para o exercício da ação penal; ou III - faltar justa causa para o 

exercício da ação penal. Nota-se, portanto, que aqui se está a falar em 

oferecimento de denúncia por parte do Ministério Público, denúncia esta 

que deve estar nos termos do art. 41 do CPP:Art. 41. A denúncia ou 

queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas 

circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais 

se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol 

das testemunhas.Tendo em mente tal arcabouço normativo, passa-se à 

análise do caso em tela. Há imputação de infrações penais previstas na 

Lei de Drogas.Desde agora já se define ser correta a notificação por Edital 

do acusado não encontrado, isso antes do recebimento da denúncia. 

Apenas para explicitar e resolver questão processual, qual seja, o local de 

publicação do edital, entende-se que a afixação de edital no “átrio do 

fórum” e “publicação na imprensa escrita, onde houver” (art. 365, p. único, 

do CPP) não garante a devida publicidade ao ato. Assim, além de afixação 

no “átrio”, também se dará a publicação via DJe.Por conseguinte, à 

SECRETARIA para:1.NOTIFICAR o acusado, pessoalmente, para 

apresentar defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 dias (art. 55 da Lei 

11.343/06);2.Se algum acusado não for encontrado, EXPEDIR EDITAL para 

o mesmo fim de NOTIFICAÇÃO, pelo prazo de quinze dias (art. 361 do 
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CPP), observando-se o art. 365 do CPP, frisando-se que o acusado 

poderá argüir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir 

e arrolar testemunhas; OBS.: o Edital também deverá ser divulgado no 

DJe.3.NA NOTIFICAÇÃO, deverá o acusado ser indagado se tem 

CONDIÇÕES DE CONSTITUIR ADVOGADO nos autos ou se pretende a 

nomeação de advogado dativo, sendo advertido de que, não apresentada 

a defesa preliminar no prazo legal, será nomeado defensor para 

apresentá-la (art. 55, §3º, da Lei 11.343/06);4.NÃO APRESENTANDO 

resposta (inclusive após notificação por Edital) ou afirmando que não 

constituirá defensor, proceder à nomeação de Defensor (a partir de lista 

constante da Secretaria, obedecendo, como sempre, à 

alternância);5.Após, conclusos.  Serve a presente como 

MANDADO/PRECATÓRIA/OFÍCIO, tendo em vista a celeridade pretendida.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Pietro Alan Custodio de 

Oliveira, digitei.

Cotriguaçu, 26 de outubro de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70536 Nr: 1827-04.2016.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UELITON RIBEIRO DE AMORIM MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): UELITON RIBEIRO DE AMORIM MOTA, Cpf: 

04736335157, Rg: 22416404, Filiação: Andrelina Ribeiro de Amorim e 

Valmir Pereira Mota, data de nascimento: 11/02/1992, brasileiro(a), natural 

de Santa Terezinha-MT, solteiro(a), operador de escavadeira, Telefone 66 

9843357905. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: incurso no art 306 da lei nº 9503/97

Despacho: Vistos...DEFERE-SE o pleito do Ministério Público.À 

SECRETARIA para:1.Proceder à citação do acusado, isso para resposta à 

acusação;2.Após, seguir conforme requerimento do Ministério 

Público;3.Após, conclusos para suspensão do processo ou analise da 

resposta à acusação.Serve o presente como MANDADO/OFÍCIO.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Pietro Alan Custodio de 

Oliveira, digitei.

Cotriguaçu, 26 de outubro de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 67078 Nr: 1160-52.2015.811.0099

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARACY RENATA DE BASTOS 

SILVEIRA - OAB:112510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Ante a manifestação do Ministério Público de ref. 10, ACOLHE-SE o pleito 

do Ministério Público,

Sendo assim, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, informem o que 

estipulam em relação ao interesse da filha menor (guarda);

2. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos.

Intimar.

Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 26 de outubro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 69981 Nr: 1461-62.2016.811.0099

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VADS, RACDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FREITAS DE MEDEIROS 

- OAB:6492

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o acordo entabulado e DECRETA-SE O 

DIVÓRCIO de por VALMIR APARECIDO DOS SANTOS e RAQUEL ALVES 

CARDOSO DOS SANTOS, o que resulta na dissolução do vínculo 

matrimonial, o que resulta na dissolução do vínculo matrimonial, devendo a 

requerente voltar a usar o nome de solteira, qual seja RAQUEL ALVES 

CARDOSO.Assim, EXTINGUE-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.DEFERIDA a gratuidade “da justiça”, embora compita aos autores o 

pagamento das custas, suspende-se a exigibilidade pelo prazo de 5 anos 

(art. 98, §3º, do CPC).IV DELIBERAÇÕES FINAISNo mais, à SECRETARIA 

para:1.EXPEDIR ofício ao Cartório de Registro Civil das pessoas naturais 

de Juruena/MT, para que proceda à averbação na certidão de casamento 

de n° 771, fls. 201, livro de Registro de Casamento B-3;2.INTIMAR as 

partes;3.CIENTIFICAR o Ministério Público. Transitada em julgado, se nada 

for requerido, arquivem-se os autos.Publicar. Intimar. Cumprir.Serve o 

presente como MANDADO/PRECATÓRIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 82765 Nr: 2787-86.2018.811.0099

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPDS, CSFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO JOSE DA SILVA - 

OAB:15745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o acordo entabulado, que passa a ser 

parte integrante desta sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, JULGANDO-SE O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, III, “b”, do NCPC.DEFERIDA a gratuidade 

“da justiça”, embora compita aos autores o pagamento das custas, 

suspende-se a exigibilidade pelo prazo de 5 anos (art. 98, §3º, do CPC).IV 

DELIBERAÇÕES FINAISNo mais, à SECRETARIA para:1.OFICIAR ao 

Cartório de Registro Civil de Juruena/MT para que proceda à devida 

averbação na certidão de casamento, termo 429, fl. 129, Livro B-02 

(encaminhar a referida certidão juntamente com o ofício);2.INTIMAR as 

partes;3.CIENTIFICAR o Ministério Público. Transitada em julgado, se nada 

for requerido, arquivem-se os autos.Publicar. Intimar. Cumprir.Serve o 

presente como MANDADO/PRECATÓRIA.Cotriguaçu/MT, 26 de outubro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 70253 Nr: 1642-63.2016.811.0099

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JS, FJS, AMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLENE FERNANDES DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 18.730

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JACKSON SCHMIDT, Filiação: Francisco 

Schimidt e Angélica Mistura Schimidt, brasileiro(a), menor e atualmente em 

local incerto e não sabido FRANCISCO JUNIOR SCHMIDT, Filiação: Angélica 

Mistura Schmidt e Francisco Schmidt, data de nascimento: 05/09/1957, 

brasileiro(a), menor. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder intimação pessoal dos exequentes para se 

manifestarem em relação à Petição de fls. 65/69, a qual informa a quitação 

do débito exequendo e pleiteia a exoneração do dever alimentar, bem 

como em relação à penhora da motocicleta NZR-125, placa KAO-4118 (fls. 

91/94). Para que, no prazo de 10 (dez) dias manifestem-se acerca dos 

pontos acima indicados

Despacho/Decisão: Vistos...Intimada através de seu advogado, via DJE nº. 

9911 (ref. 07), a parte-autora deixou o prazo decorrer sem apresentar 

manifestação nos autos, consoante certidão de ref. 08.Assim, faz-se 

necessária a intimação pessoal dos exequentes para se manifestarem em 

relação à Petição de fls. 65/69, a qual informa a quitação do débito 

exequendo e pleiteia a exoneração do dever alimentar, bem como em 

relação à penhora da motocicleta NZR-125, placa KAO-4118 (fls. 

91/94).Portanto, à SECRETARIA para:1.INTIMAR pessoalmente JACKSON 

SCHMIDT E FRANCISCO JUNIOR SCHMIDT no endereço: Rua H1, nº. 33, 

lote 40, QD 32, Vila Nova ou Rua Santo Dumond, s/n, Vila Nova, ambos os 

endereços em Juruena/MT, para que, no prazo de 10 (dez) dias 

manifestem-se acerca dos pontos acima indicados;a.Ressalta-se que 

havendo interesse no prosseguimento da demanda, deverá ser 

regularizada a representação processual, considerando a maioridade civil 

atingida. Nesse passo, DEVE o Senhor Oficial de Justiça, quando do 

cumprimento do ato, indagá-los se possuem condições de contratar 

advogado, se desejam manter-se com o mesmo advogado de sua genitora 

(Dr. Oswaldo Lopes de Souza) ou se necessitam da constituição de um 

defensor dativo para a defesa de seus direitos.2.Havendo diligência 

positiva:a.Informando que não possuem condições de contratar advogado, 

desde já, PROCEDER à nomeação de defensor dativo para atuar na 

defesa dos requerentes (a partir da lista constante da Secretaria, 

obedecendo, como sempre, à alternância);i.Juntada petição pelo Defensor, 

conclusos;ii.Decorrido o prazo sem aceite da nomeação ou em caso de 

não aceite, PROCEDER nova nomeação, nos termos do item 

“2.a”.b.Informando que permanecerão com o advogado Dr. Oswaldo 

Lopes de Souza ou que constituirão advogado, aguardar o decurso de 

prazo concedido no item “1” e após conclusos, seja para apreciação de 

requerimentos ou prolação de sentença de extinção.3.Havendo diligência 

negativa:a.Apresentados outros endereços, desde já DETERMINA-SE a 

intimação pessoal nos endereços indicados, deferindo-se, se necessário, 

a expedição de Carta Precatória. A intimação deverá ocorrer nos moldes 

do item “1” e ss;b.Não sendo informado ou desconhecido o atual 

endereço, desde já, PROCEDER à intimação de JACKSON SCHMIDT E 

FRANCISCO JUNIOR SCHMIDT por via editalícia e, decorrido o prazo, 

conclusos seja para apreciação de petição ou prolação de sentença de 

extinção.Intimar.Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 28 de fevereiro de 2018.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Pietro Alan Custodio de 

Oliveira, digitei.

Cotriguaçu, 26 de outubro de 2018

Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 82615 Nr: 2689-04.2018.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN JOSÉ GILIOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME LEIDENTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO CRUZ DA SILVA - 

OAB:65152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Petição intitulada “Ação de reconhecimento de negócio jurídico 

(contrato verbal) c/c cobrança, danos materiais e morais” ajuizada por 

Ivan José Gilioli contra Jaime Leidentz, devidamente qualificados nos 

autos.

 Estando a Inicial de acordo com as prescrições legais, bem com 

inexistindo, “prima facie”, situação do art. 330 do CPC, RECEBE-SE a Inicial.

Observando-se o artigo 334 do CPC, DESIGNA-SE audiência de 

conciliação para o dia 26/11/2018, às 09h30min, na sala de audiências do 

CEJUSC.

No mais, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-requerente da presente decisão, bem como para 

comparecer à audiência;

2. CITAR a parte-requerida para que tenha conhecimento do processo, 

além de INTIMÁ-LA para que compareça à audiência ACOMPANHADA de 

advogado, bem como de que, após a audiência (comparecendo ou não), 

terá o prazo de 15 dias para contestar, sendo a ela conferida a 

possibilidade de, não tendo condições, ser nomeado um Defensor;

3. FICA ESCLARECIDO que, não havendo conciliação, a parte-requerida 

deve oferecer resposta (inclusive contestação) no prazo de 15 dias a 

contar da audiência (art. 335, I, do CPC), atentando-se ao previsto no art. 

344 do CPC.

 Intimar.

Cumprir.

Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA 

considerando a eficiência e a celeridade processual pretendida.

 Cotriguaçu/MT, 27 de setembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35432 Nr: 284-39.2011.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÁZARO GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRRAEL SANCHES SANTIAGO, CLEUZA 

ALEXANDRE DA CRUZ SANTIAGO, JURUENA EMPREENDIMENTOS DE 

COLONIZAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE APARECIDA DELFINA 

DA ROCHA - OAB:21054

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO DOUGLAS CARMONA - 

OAB:751/MT, FLORENTINO APARECIDO MARTINS - OAB:9659-b, 

Glaucio André Luiz do Carmo - OAB:23573/O

 Vistos...

Encerrada a instrução probatória, à SECRETARIA para:

1. VISTAS às partes para apresentação de memoriais finais;

2. Após, conclusos.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60951 Nr: 684-19.2012.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA DOS PASSOS PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS, CORRETORA DE 

SEGUROS SICREDI L

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para providenciar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça a fim de que esta secretaria 

possa dar cumprimento ao despacho de fls. 45/46.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 83706 Nr: 3308-31.2018.811.0099

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WM COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROHDEN INDÚSTRIA LÍGNEA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETICIA BORGES POSSAMAI - 

OAB:22646/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, sempre frisando o caráter provisório, precário e 

contemporâneo (atualidade) desta decisão, INDEFERE-SE O PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR DE ARRESTO pela falta de requisitos 

ensejadores da medida, conforme acima explicitado.Outrossim, verifica-se 

que a pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento e vem em petição instruída por prova escrita, sem eficácia 

de título executivo, de modo que o procedimento monitório é pertinente, 

nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil.IV DELIBERAÇÕES 

FINAISAssim, à SECRETARIA para:1.INTIMAR a parte-autora da presente 

decisão;2.EXPEDIR mandado, com prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

requerido na inicial, nos termos do artigo 701 do Código de Processo Civil, 

anotando-se, nesse mandado, que, caso o requerido cumpra, ficará isento 

de custas (artigo 701, §1º do CPC), bem como que os honorários, em caso 

de pagamento, ficam fixados em 5% do valor da causa (art. 701, “in fine”, 

do CPC);3.Conste, ainda, no mandado que, nesse prazo, o requerido 

poderá oferecer embargos e, caso não haja o cumprimento da obrigação 

ou o oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial, convertendo-se o mandado judicial em mandado 

executivo, na forma do artigo 701, §2º, do Código de Processo 

Civil.Intimar.Cumprir. Cotriguaçu/MT, 26 de outubro de 2018.Dante Rodrigo 

Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28452 Nr: 1392-79.2006.811.0099

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RINALDO SULZBACHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - PROC. FEDERAL - OAB:3.691/MT

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR as partes para ciência do cálculo de 

ref. 2, conforme determinado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61781 Nr: 173-84.2013.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NATURAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZMAVETE GONÇALVES CERQUEIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:16.377

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do sr. Oficial de Justiça a fim de que esta 

secretaria possa dar cumprimento ao despacho de fls. 35/36.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 83754 Nr: 3342-06.2018.811.0099

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLDA, MLDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro Padilha de Oliveira - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o acordo entabulado pelas partes e 

referendado pelo Ministério Público, que passa a ser parte integrante 

desta sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

JULGANDO-SE O PROCESSO EXTINTO COM ANÁLISE DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, III, “b”, do NCPC.Por fim, em razão da natureza da 

causa e da assistência por parte do Ministério Público, DEFERE-SE o 

benefício da justiça gratuita, motivo pelo qual ficam isentas as partes do 

pagamento das custas. Todavia, é possível a exigibilidade de tais valores 

caso haja a perda da condição de necessitados, na dicção do §3º do art. 

98 do CPC.No mais, à SECRETARIA para:1.INTIMAR as partes, não se 

aplicando o art. 914 da CNGC;2.CIENTIFICAR o Ministério Público. 

Transitado em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os 

au tos .Pub l i car .  In t imar .Cumpr i r .Serve  o  p resen te  como 

MANDADO.Cotriguaçu/MT, 26 de outubro de 2018.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 68763 Nr: 679-55.2016.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORAH CHRYSTINE DE SOUZA MOULAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JURUENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIRLEI DE FÁTIMA FRANCO - 

OAB:OAB/MT 5.389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Defere-se o pleito da parte-autora.

À SECRETARIA para:

1. VISTAS às partes para apresentação de alegações finais;

2. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 73649 Nr: 1161-66.2017.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIMAR DE OLIVEIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON EMILIA DA ROCHA - 

OAB:22746/O, SOLANGE APARECIDA DELFINA DA ROCHA - OAB:21054

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Encerrada a instrução probatória, à SECRETARIA para:

1. VISTAS às partes para apresentação de alegações finais;

2. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 69308 Nr: 1022-51.2016.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELVES DE OLIVEIRA HENRIQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Considerando o bloqueio de valores (em anexo), mesmo que parcial, à 

SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se, requerendo o que de direito;

2. INTIMAR a parte-exequente, tendo em vista o bloqueio de valores;

3. Após, conclusos

Intimar.

Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 26 de outubro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 71840 Nr: 2614-33.2016.811.0099

 AÇÃO: Sobrepartilha->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON DE ALMEIDA MARQUES - 

OAB:19732/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON EMILIA DA ROCHA - 

OAB:22746/O

 Vistos...

 Defere-se o pleito da parte-requerida quanto ao substabelecimento.

 Retomando-se a discussão sobre a gratuidade judiciária não concedida à 

parte-autora. Em manifestação, a parte-autora apresentou holerite e 

argumentação que, pelo menos por ora, desfazem o raciocínio anterior no 

sentido de que havia condições econômicas da parte-autora para arcar 

com as custas.

 Por isso, fixa-se, pelo menos por ora, a GRATUIDADE judiciária para a 

parte-autora.

 Encerrada a instrução probatória, momento de apresentar as alegações 

finais.

 Portanto, à SECRETARIA para:

1. VISTAS às partes para apresentação de alegações finais;

2. Após, conclusos.

Saem os presentes intimados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 30063 Nr: 1062-48.2007.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. ANTONIO DA ROCHA & CIA LTDA - ME - 

(COMERCIAL L C)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA AQUINO DE 

OLIVEIRA - OAB:7230/MT

 Vistos...

DEFERE-SE o prazo de 05 dias para a juntada de Carta de Preposição e 

substabelecimento.

Encerrada a instrução probatória, à SECRETARIA para:

1. VISTAS à parte requerida para apresentação de alegações finais;

2. Após, conclusos.

Saem os presentes intimados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 65421 Nr: 402-73.2015.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVALDO PAULI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 S E N T E N Ç A

Vistos em correição.

A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu 

procurador legalmente constituído e habilitado moveu a presente 

EXECUÇÃO FISCAL em desfavor da parte-executada, ambos devidamente 

qualificados na inicial, com fundamento na Lei 6.830/80.

Juntaram-se documentos, dentre eles a Certidão da Dívida Ativa.

Conforme se depreende dos autos, a parte-exequente informa que a 

parte-executada quitou o débito, requerendo, portanto, a extinção do 

processo.

Vieram os autos conclusos.

Pois bem.

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação, conforme informado 

pela parte-exequente, EXTINGUE-SE A EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Considerando não ter ocorrido a citação da parte-executada, DEIXA-SE de 

condenar ao pagamento das despesas processuais (art. 91 do CPC).

Transitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR os autos.

Publicar. Intimar. Cumprir.

 Cotriguaçu/MT, 26 de outubro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 71701 Nr: 2524-25.2016.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): U. L. DE MENEZES ME, UANDERSON LUIZ DE 

MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) .Assim, à SECRETARIA para:1.INTIMAR a parte-autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, informe o endereço completo e específico da 

parte-requerida (pessoa física);2.Juntada a informação, CITAR a parte 

executada por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo o mandado de 

citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em nome da 

parte executada, para, de igual forma, pagar a dívida ou garantir a 

execução com o oferecimento de bens à penhora (artigo 8º, inciso III da 

LEF);a.Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora;b.Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC;c.Infrutífera a citação 

por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a executada, nos mesmos 

termos acima descritos, observando o disposto no inciso IV do artigo 8º 

da LEF;d.Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e 

decorrido o prazo sem o pagamento do débito exequendo, INTIMAR a 

parte-exequente para requerer o que entender de direito.3.Por outro lado, 

decorrido o prazo sem a informação do endereço, conclusos.Intimar. 

Cumprir. Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 26 de 

outubro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 72171 Nr: 209-87.2017.811.0099

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNARDINHO CROZETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de “Embargos de declaração” opostos contra a decisão proferida 

à ref. 39.

Tempestividade já certificada.

Possibilidade de efeito infringente caso acolhida a tese manejada.

Assim, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-embargada para, querendo, manifestar-se (art. 1.023, 

§2º do CPC);

a. PRAZO de 05 dias.

2. Após manifestação (ou decurso de prazo sem ela), conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 26 de outubro de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 73349 Nr: 977-13.2017.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO GWIASDEZKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.INDEFERE-SE o requerimento da 

parte-autora.Conforme pode ser visto na cópia da certidão de óbito em 

anexo, Mário Gwiasdezki faleceu em 20.04.2016, ou seja, anteriormente 

ao ajuizamento desta demanda executiva, que se deu em 07.04.2017. (...) 

Assim, à SECRETARIA para:1.INTIMAR a parte-autora para, no prazo de 

15 (quinze), emendar a petição inicial, devendo:a.regularizar o polo 

passivo, devendo ser indicado inventariante ou administrador provisório 

(devendo ser observado o art. 1.797 do CC).2.Frisa-se a necessidade de 

atentar ao art. 321, p. único, do CPC;3.Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos. Intimar. Cumprir. Serve cópia do 

presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 26 de outubro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 72244 Nr: 251-39.2017.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE GÓIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JURUENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIANCA BERGAMIN MONDADORI 

- OAB:OAB/MT 20.858A, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681

 Vistos...

DEFERE-SE o prazo de 05 dias tanto para a juntada de substabelecimento 

quanto para a juntada de Carta de Preposição.

Encerrada a instrução probatória, à SECRETARIA para:

1. VISTAS às partes para apresentação de alegações finais;

2. Após, conclusos.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 78423 Nr: 45-88.2018.811.0099

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDS, CJSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIO ANDRÉ LUIZ DO 

CARMO PINTO - OAB:23573/O

 Vistos...

 Já houve a nomeação do advogado Gláucio para fins de Defesa de Adiel 

e também para se manifestar sobre a proposta de remissão.

 Embora intimado, o advogado não compareceu, mas isso não gera 

problema neste caso, pois Adiel também não.

 Por fim, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR o Defensor nomeado, isso para se manifestar sobre a 

proposta de remissão quanto a Célio e também para apresentar resposta à 

representação (prazo de 10 dias);

2. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 77703 Nr: 3913-11.2017.811.0099

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEI DE SOUZA QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando o teor da última certidão (ref. 24), à SECRETARIA para:

1. INTIMAR, pessoalmente, a parte-autora, por meio de Carta com Aviso de 

Recebimento, para que, no prazo de 05 (dias) efetue o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, ressaltando que o silêncio importará o 

arquivamento do processo;

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Intimar.

Cumprir.

Cotriguaçu/MT, 26 de outubro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 83566 Nr: 3234-74.2018.811.0099

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESP, RMDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER LEAL JARDIM - 

OAB:24307/O, SARA TONEZER - OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição...

O que se iniciou com petição indicando acordo ("consensual") desaguou 

em partes com procuradores distintos e interesses também distintos.

A situação narrada necessita ser melhor explicada para continuidade do 

processo, isto porque há pleito de “baixa do processo” pela requerente 

Eliene Soares Paes.

Portanto, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR as partes (antes autoras em conjunto, agora aparentemente 

litigantes) para manifestação, inclusive para definir representações;

2. Após, conclusos.

Intimar.

Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 26 de outubro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64173 Nr: 933-96.2014.811.0099

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SABNN, NNDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil.DEFERIDA a gratuidade “da justiça”, embora compita à parte-autora o 

pagamento das custas, suspende-se a exigibilidade pelo prazo de 05 

(cinco) anos (art. 98, §3º, do CPC).IV DELIBERAÇÕES FINAIS – À 

SECRETARIANomeada como Defensor (fl. 05), fixam-se como honorários 

advocatícios ao advogado SARA TONEZER (OAB/MT 9.074-A) o valor de 

04 URH (consoante Tabela de Honorários da OAB, levando-se em conta 

os atos praticados, a teor do art. 303 da CNGC), o qual deve ser custeado 

pelo Estado de Mato Grosso. Serve a presente como certidão para 

cobrança de honorários (devidamente selada).Ciência ao Ministério 

Público.Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os 

autos com as cautelas de praxe.Publicar. Intimar. Cumprir. Serve cópia do 

presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 25 de outubro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 80576 Nr: 1397-81.2018.811.0099

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: carina - OAB:, CARINA 

CAROLINE BELTRAMINI - OAB:21094/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .III DISPOSITIVOPor tais motivos, sempre frisando o caráter provisório, 

precário e contemporâneo (atualidade) desta decisão, FIXAM-SE os 

ALIMENTOS PROVISÓRIOS em 1/3 (um terço) do salário mínimo (R$318,00 

na data de hoje).DEIXA-SE de designar, por ora, audiência de conciliação, 

considerando a distância em relação à cidade onde reside o requerido até 

a sede da Comarca, bem como pela incerteza quanto ao endereço do 

requerido.Todavia, a audiência de conciliação poderá ser designada em 

qualquer momento, desde que requerida por alguma das partes.IV 

DELIBERAÇÕES FINAISNo mais, à SECRETARIA para:1.REMETER os autos 

ao Setor Distribuidor para que proceda a inclusão de JOSUÉ NOMINATO 

RICARDO no polo ativo dos autos;2.INTIMAR a requerente da presente 

decisão;3.CITAR o requerido (valendo-se do endereço via INFOJUD) para:

(a)Que fique ciente do processo;(b)Para apresentar resposta (inclusive 

contestação) no prazo de 15 dias, atentando-se ao previsto no art. 344 do 

CPC;(c)Pagar os alimentos provisórios fixados (R$318,00), os quais 

deverão ser pagos até o dia 10 de cada mês, a contar da presente 

intimação, em conta informada pela requerente;4.CIENTIFICAR o Ministério 

Púb l i co . In t imar .Cumpr i r .Serve  cóp ia  do  p resen te  como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 26 de outubro de 2018.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 81549 Nr: 2106-19.2018.811.0099

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAV, ECDOV, MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro Padilha de Oliveira - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público 

Estadual contra a sentença prolatada nos autos, alegando que houve 

omissão quanto à homologação do acordo em relação à guarda, direito de 

visitas e alimentos.

 É o necessário.

II FUNDAMENTAÇÃO

Analisando os autos, verifica-se que na parte dispositiva da sentença não 

houve a homologação em relação à guarda, alimentos e visitas, havendo 

somente a decretação do divórcio de Vanderley Alves Vasconcelos e 

Elma Cristina de Oliveira Vasconcelos.

Ademais, quanto às visitas, a sentença foi omissa tanto na 

fundamentação quanto na parte dispositiva.

Assim, deve a sentença ser corrigida.

III CONCLUSÃO

Ante o exposto, RECEBEM-SE os Embargos de Declaração, em seu efeito 

MODIFICATIVO, isto para sanar a omissão contida na sentença em relação 

à homologação guarda, direito de visitas e alimentos. (art. 1.022, II, do 

CPC), devendo constar o que segue:

Na fundamentação:

DO DIREITO DE VISITAS

Em relação às visitas, estas ocorrerão de forma livre, mediante 

comunicação prévia entre os acordantes.

Na parte dispositiva:

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o acordo entabulado pelas partes e 

referendado pelo Ministério Público, que passa a ser parte integrante 

desta sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Consequentemente, DECRETA-SE O DIVÓRCIO de VANDERLEY ALVES 

VASCONCELOS e ELMA CRISTINA DE OLIVEIRA VASCONCELOS, o que 

resulta na dissolução do vínculo matrimonial, devendo a requerente voltar 

a usar o nome de solteira, qual seja, ELMA CRISTINA DE OLIVEIRA, 

JULGANDO-SE O PROCESSO EXTINTO COM ANÁLISE DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, III, “b”, do NCPC.

IV DELIBERAÇÕES FINAIS

 No mais, à SECRETARIA para:

1. CIENTIFICAR o embargante;

2. Não havendo mais requerimentos e CUMPRIDAS todas as 

determinações impostas na sentença, ARQUIVAR os autos com as 

cautelas de praxe.

Publicar. Intimar. Cumprir.

Cotriguaçu/MT, 26 de outubro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 82938 Nr: 2892-63.2018.811.0099

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMFV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIO ANDRÉ LUIZ DO 

CARMO PINTO - OAB:23573/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro nos artigos 5°, LXVII, da CF e 528 do CPC, 

DECRETA-SE A PRISÃO CIVIL de VAUDINEI MANOEL FIRMINO VARGAS, já 

qualificado, pelo prazo de 02 (dois) meses, nos termos do art. 528, §3º, do 

CPC, em regime fechado e separado dos presos comuns (art. 528, §4º, do 

CPC), devendo constar no mandado de prisão o valor do débito alimentar 

atualizado.IV DISPOSIÇÕES FINAISFAÇA constar no mandado, ainda, que 

o cumprimento da pena não exime o executado do pagamento das 

prestações vencidas e vincendas (art. 528, §5º, do CPC).FAÇA constar 

no mandado que, após o transcurso de prazo, com ou sem nova decisão, 

DEVE ser colocado em liberdade o executado (se por outro motivo não 

dever ficar preso). Após o pagamento ou depósito das três últimas 

prestações anteriores ao ajuizamento da ação e das que se venceram no 

curso da execução, expeça-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA.Por 

isso, à SECRETARIA para:1.EXPEDIR o Mandado de Prisão Civil em 

desfavor da parte-executada;2.OFICIAR ao Cartório do 2º Ofício de 

Cotriguaçu/MT, para protestar o pronunciamento judicial de mora do 

executado, nos termos do art. 528, §1º, do CPC;3.INTIMAR a 

exequente;4.DAR CIÊNCIA ao Ministério Público.Intimar. Cumprir. Serve 

cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 26 de outubro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 83706 Nr: 3308-31.2018.811.0099

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WM COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROHDEN INDÚSTRIA LÍGNEA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETICIA BORGES POSSAMAI - 

OAB:22646/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do sr. Oficial de Justiça a fim de que esta 

secretaria possa dar cumprimento à decisão de ref. 6.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 74407 Nr: 1730-67.2017.811.0099

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007 , impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar a parte autora para pagamento de 

diligência de Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 72171 Nr: 209-87.2017.811.0099

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNARDINHO CROZETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007 , impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar a parte autora para pagamento de 

diligência de Oficial de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29957 Nr: 996-68.2007.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON VITURINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO 

VALE DO JURUENA, SERGIO CORREA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS FELIPE AVILA PRADO - 

OAB:7910-A/MT

 Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO, sem resolução de mérito, no 

tocante ao pedido da cirurgia (art. 485, VI, do CPC). Também se EXTINGUE 

O PROCESSO, com resolução de mérito, pela prescrição, no tocante à 

pretensão de reparação civil. (art. 487, II, do CPC). Em atenção ao art. 85, 

§2º, do CPC, FIXAM-SE os honorários em 10% sobre o valor da 

causa.CONDENA-SE a parte-autora ao pagamento das custas e despesas 

(art. 84 do CPC) e aos honorários advocatícios. Não obstante, como se 

concedeu a “gratuidade da justiça”, as obrigações decorrentes da 

sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma 

do art. 98, §3º, do CPC. Publicar. Intimar.Transitada em julgado, após 

certificado, arquivar com as baixas e anotações de estilo. Cotriguaçu/MT, 

26 de outubro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62946 Nr: 1306-64.2013.811.0099

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para providenciar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça a fim de que esta secretaria 

possa dar cumprimento ao despacho de fls. 111/112.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70515 Nr: 1809-80.2016.811.0099

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VMDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Angelo Correa 

Gonzaga - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): UILSON MEDINA DA COSTA. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE RÉ, acima qualificado(a), atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da 

data da expiração do prazo deste edital (art. 231, IV, CPC/2015), efetuar o 

pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das que 

vencerem no seu curso, no valor de R$ 3.480,00 (Tres mil e quatrocentos 

e oitenta reais), provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo 

(art. 911, caput), sob pena de protesto do pronunciamento judicial, bem 

como, de prisão civil, pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, nos moldes 

do (CPC/2015, art. 528, § 3º).

Despacho/Decisão: Vistos...Considerando a certidão do Oficial de Justiça 

de fl. 48, ACOLHE-SE o pleito do Ministério Público.Por isso, à 

SECRETARIA para:1.CITAR o requerido por Edital, dentro do prazo legal, 

isto para apresentar resposta (inclusive contestação), no prazo de 15 

(quinze) dias; OBS.: o Edital também deverá ser divulgado no DJe;2.Após, 

CERTIFICADO o decurso de prazo, PROCEDER à nomeação de curador 

especial para atuar na defesa da parte requerida (a partir da lista 

constante da Secretaria, obedecendo, como sempre, à 

alternância);3.Posteriormente, INTIMAR pessoalmente o curador nomeado 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se quanto ao teor da 

nomeação. Aceitando-a, deve apresentar resposta (inclusive 

contestação), a contar da aceitação;4.CERTIFICADA a tempestividade da 

contestação, INTIMAR a parte-autora para, no prazo legal, apresentar 

impugnação à contestação ou, se for o caso, especificar as provas que 

pretende produzir/requerer o que entender de direito;5.Após, conclusos. 

I n t i m a r . C u m p r i r .  S e r v e  c ó p i a  d o  p r e s e n t e  c o m o 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 21 de julho de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Pietro Alan Custodio de 

Oliveira, digitei.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015);

Cotriguaçu, 26 de outubro de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73891 Nr: 1343-52.2017.811.0099

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JRDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCDCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA DE CAMPOS LUNA - 

OAB:12418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JULIANE ROSA DE OLIVEIRA, Cpf: 

05392724183, Rg: 257006000, Filiação: Marta Rosa e Clizantino Antonio de 

Oliveira, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, INDEFERE-SE o pleito do Ministério Público, e 

consequentemente, EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil.DEFERIDA a gratuidade “da justiça”, embora compita à parte-autora o 

pagamento das custas, suspende-se a exigibilidade pelo prazo de 05 

(cinco) anos (art. 98, §3º, do CPC).Como não houve angularização 

processual, descabidos os honorários advocatícios.IV DELIBERAÇÕES 
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FINAIS – À SECRETARIATransitada em julgado, se nada for requerido, 

ARQUIVAR os autos.Publicar. Intimar.Cumprir.Serve cópia do presente 

como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade 

processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 25 de outubro de 2018.Dante 

Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, José Jorge da Silva, 

digitei.

Cotriguaçu, 26 de outubro de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54788 Nr: 884-17.2018.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Oliveira Varrese, Moisés Costa 

Laranjeira Filho, Richard da Costa Silvério, Jones Benedito Soares dos 

Santos Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Girlene Luzia Durado Garcia 

- OAB:23995/0, Iderlam Rocha Carapía Filho - OAB:24.446, Iderlom 

Rocha Carapía Filho - OAB:24.446, MARCELO AUGUSTO MOTTA 

SOARES - OAB:18555, Marise Soares Guimarães de Souza - 

OAB:7846-MT

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 52/07-CGJ, intimo os advogados de defesa 

para que em 05 (cinco) dias apresente seus memoriais finais (art.403 §3º 

CPP).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 46136 Nr: 579-67.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUTRATTOS - COMERCIAL EXP. E IMP. LTDA - ME, Ester 

Carmela Baum

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Cássia Barbacena Silva, AMANDA 

LEILA BARBACENA SILVA, Maria Angélica Barbacena Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO DE SOUZA SALLES 

JUNIOR - OAB:6716/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovani Bianchi - 

OAB:6641/MT, Jairo João Pasqualotto - OAB:3569-B

 Processo nº 579-67.2017.811.0034

Código 46136

VISTOS ETC.

Chamo o feito à ordem.

Revogo a decisão anterior considerando que no atual CPC não existe mais 

juízo de admissibilidade de recurso no órgão a quo.

Desta forma, proceda-se o desapensamento ao processo de Código 8913 

e remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça Estadual com as 

homenagens de praxe.

Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 25 de outubro de 2018

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 35367 Nr: 932-15.2014.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Pereira Dourado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Dias Coutinho Neto - 

OAB:11003-A

 Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE A DENÚNCIA para ABSOLVER o réu SILVIO PEREIRA 

DOURADO da acusação do artigo 34 da Lei das Contravenções Penais e 

artigo 329 do Código Penal, e CONDENAR pela prática do crime previsto no 

artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.(...).Nestes termos, 

considerando as causas objetivas e subjetivas, FIXO A PENA-BASE NO 

MÍNIMO LEGAL, EM 06 (seis) meses de detenção.Inexistem circunstâncias 

agravantes ou atenuantes.Não há causas de aumento tampouco de 

diminuição da pena.Aplico-lhe, ainda, a pena de suspensão de sua 

habilitação para dirigir veículos pelo prazo de 02 (dois) meses, com 

fundamento no art. 293 c/c art. 306 do CTB.Fixo ainda, a pena de multa 

correspondente a 10 dias-multa, sendo que o valor de cada dia-multa 

corresponderá a um trigésimo do valor do salário mínimo atual, 

considerando a situação econômica do réu.Passará a ser definitiva a pena 

correspondente ao delito previsto no art. 306 da Lei nº. 9.503/1997, em 06 

(seis) meses de detenção, suspensão da habilitação para dirigir pelo 

período de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias-multa, nos termos acima 

especificados.O regime inicial de cumprimento da pena é o ABERTO, face 

o contido no art. 33, § 2º, “c” do CP. O acusado deverá obedecer as 

seguintes condições:a)Saída para o trabalho após às 6:00 horas e retorno 

até as 20:00 horas, permanecendo em sua residência durante o repouso e 

nos dias de folga, ante a inexistência de local apropriado na 

cidade.b)Comparecimento mensal em Juízo para informa e justificar suas 

atividades.c)Não sair da Comarca sem prévia autorização judicial.d)Não 

alteração da residência ou local de trabalho sem autorização prévia do 

Juízo.e)Não frequentar bares, boates e similares após às 20:00 horas.O 

acusado é primário e por medida de política criminal, SUBSTITUO a pena 

privativa de liberdade por 02 (duas) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, 

com fulcro no art. 44, §2º do CP. (...).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 48272 Nr: 1504-63.2017.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdécio Luiz da Costa, FABRÍCIO RIBEIRO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Ferreira de Souza 

Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jessika Chrestye San 

Martin Macial - OAB:21562, LEANDRO BORGES DE SOUZA SÁ - 

OAB:20901/O, Michael Cesar Borbosa Costa - OAB:19131- E, RONY 

DE ABREU MUNHOZ - OAB:11972, Seonir Antônio Jorge - OAB:38.641

 Por todo o exposto JULGO PROCEDENTE a denúncia para condenar os 

acusados FABRÍCIO RIBEIRO DA SILVA, como incursos nas disposições 

do artigo 312, caput, parte final, c/c artigo 30, ambos do Código Penal, e 

VALDÉCIO LUIZ DA COSTA como incurso nas disposições do artigo 312, 

caput, parte final, com o aumento de pena previsto no artigo 327, §2º, 

ambos do Código Penal.(...), FIXO A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, EM 

02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.Inexistem 

agravantes a serem consideradas.Por fim, em sede de terceira fase da 

dosimetria, observo a presença de uma causa especial de aumento da 

pena, tipificadas no § 2º do art. 327 do CP, motivo pelo qual AUMENTO a 

pena em 1/3 (um terço), para fixa-la em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses 

de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.Desta forma, TORNO DEFINITIVA a 

pena do acusado VALDÉCIO LUIZ DA COSTA em 02 (DOIS) ANOS E 08 

(OITO) MESES DE RECLUSÃO E 40 (QUARENTA) DIAS-MULTAS.O regime 

de cumprimento de pena deverá ser o ABERTO, nos termos do artigo 33, 

parágrafo 2º, alínea “c” do Código Penal.Cabível, in casu, a SUBSTITUIÇÃO 

da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos do 

artigo 44, inciso I a III do Código Penal, revelando ser suficiente à 

repreensão do delito. Dessa forma, considerando os aspectos objetivos e 

subjetivos já mencionados, SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE 

LIBERDADE aplicada ao acusado por 02 (DUAS) RESTRITIVAS DE 

DIREITO, a ser determinado no juízo de execuções e 40 (QUARENTA) 

DIAS-MULTA.Registro que o descumprimento das penas restritivas de 

direito, acima aplicadas, ensejará a revogação do benefício e a execução 

da pena privativa de liberdade pelo réu.Prejudicada a análise do cabimento 

de suspensão condicional da pena, diante da substituição da pena 
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privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, conforme o item 

supra (artigo 77, inciso III, do Código Penal).Transitada em julgado a 

condenação, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, bem como 

expeça-se a Guia de Execução Penal Definitiva(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 44077 Nr: 1712-81.2016.811.0034

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Almeida Tristão, FLÁVIO ODONIS 

ABRANTES QUEIROZ, Janaina Rocha da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oderly Maria Ferreira 

Lacerda - OAB:6133-B, Rodrigo Binotto Pereira - OAB:14396-A

 Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão do Ministério Público para:a) ABSOLVER o 

acusado ROBSON ALMEIDA TRISTÃO, qualificado nos autos, das 

disposições do artigo 155, § 4º, incisos I, II e IV, artigo 155, § 4º, incisos I e 

IV, ambos do Código Penal Brasileiro, e artigo 244-B da Lei 8.069/90.b) 

Para ABSOLVER a acusada JANAINA ROCHA DA SILVA das disposições 

do artigo 180, caput, do Código Penal Brasileiro, e a CONDENAR pelo delito 

descrito no artigo 28 da Lei 11.343/2006.c) Para ABSOLVER o acusado 

FLÁVIO ODONES ABRANTES QUEIROZ das disposições do artigo 180, 

caput, do Código Penal e o CONDENAR pela pratica do delito descrito no 

artigo 163, § único, inciso III do Código Penal.(...), FIXO A PENA-BASE NO 

MÍNIMO LEGAL, EM 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO E 30 (TRINTA) DIAS 

MULTA.Inexistem agravantes a serem consideradas.Inexistem causas de 

diminuição e aumento de pena a serem consideradas.Desta forma, TORNO 

DEFINITIVA a pena do acusado FLÁVIO ODONES ABRANTES QUEIROZ em 

06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO E 30 (TRINTA) DIAS-MULTAS.O regime de 

cumprimento de pena deverá ser o ABERTO, nos termos do artigo 33, 

parágrafo 2º, alínea “c” do Código Penal.Cabível, in casu, a SUBSTITUIÇÃO 

da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos do 

artigo 44, inciso I a III do Código Penal, revelando ser suficiente à 

repreensão do delito. Dessa forma, considerando os aspectos objetivos e 

subjetivos já mencionados, SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE 

LIBERDADE aplicada ao acusado por 02 (DUAS) RESTRITIVAS DE 

DIREITO, consistentes em limitação de fins de semana (devendo o réu 

permanecer, aos sábados e domingos, por cinco horas diárias, em 

estabelecimento adequado a ser determinado no juízo de execuções) e 30 

(trinta) dias-multa.(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 11919 Nr: 514-19.2010.811.0034

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Dom Aquino-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria José Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz da Penha Corrêa - 

OAB:8119, Marcelle Ramires Pinto Coelho - OAB:9944

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO as partes, por intermédio de 

seus procuradores, para querendo manifestarem-se no prazo comum de 5 

(cinco) dias a respeito da proposta de honorários periciais de fls.671/673.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 46091 Nr: 552-84.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THALITA RICALDE ESPINDOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO NUNES ARAKAKI - 

Procurador Federal - OAB:292271

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, por 

intermédio de seus advogados, para que se manifeste no prazo legal 

acerca da petição do requerido de ref.71

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55803 Nr: 1371-84.2018.811.0034

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR ALVES DE FREITAS, Noena Francisca 

de Moraes Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elvis Carlos Martins, TERCEIRO 

DESCONHECIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO BLANK - 

OAB:20218/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora, Dr. Carlos Eduardo Blank, para 

regularizar o polo passivo da demanda em 15 (quinze) dias, ante a juntada 

da certidão do oficial de justiça à ref: 19, nos termos decisão de ref. 11.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 11453 Nr: 49-10.2010.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A rep/ pela Agência de Dom 

Aquino-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Batista Filho, Joquelina Pereira Leite 

Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB: 8.123 /PR, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - 

OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Dias Coutinho Neto - 

OAB:11003-A

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte exequente, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, informar sobre o cumprimento do pactuado realizado às fls. 

397/398, nos autos acima identificado, conforme determinação de fls. 404, 

sob pena de extinção.

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 75417 Nr: 1173-69.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Sorriso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES DA SILVA ARAÚJO, ANDERSON 

ANTÔNIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de distribuição das cartas precatórias 

expedidas nos autos,para Cláudia-MT, Sinop-MT e Lucas do Rio Verde-MT 

nos termos da regulamentação da Corregedoria-Geral de Justiça, devendo 

ser emitida diretamente no site do TJMT, apresentando o comprovante de 

pagamento nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 70108 Nr: 337-04.2012.811.0093

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JORGE DOS SANTOS CAVALLARO, ROSEMARY 

STABILLE CAVALLARO, NEIFE DOS REIS CAVALLARO, JULIANA 

STEFFEN CAVALLARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARIO AMATO, ESPOLIO DE 

EMIDIO DIAS CARVALHO, COLONIZADORA PENAPOLENSE DE 

TERRAS-LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ayslan C. Moraes - 

OAB:MT/8377, Fernando Henrique Cesar Leitão - OAB:MT 13.592, 

JARBAS LINDOMAR ROSA - OAB:9876/MT, Reinaldo Josetti de 

Oliveira - OAB:11145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Krikor Kaysserlian - 

OAB:26.797 OAB/SP, Marcos de Moura Horta - OAB:OAB/MT 9.811-B

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de distribuição das cartas precatórias 

expedidas nos autos, nos termos da regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, apresentando o comprovante de pagamento nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 48520 Nr: 254-90.2009.811.0093

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ NILTON MORETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANAINA MELLO DE OLIVEIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO LUIZ HUCK - 

OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de pagamento de diligência dos 

Oficiais de Justiça, nos termos da nova regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, na aba serviços / Guias / Diligência / emissão de Guia de Diligência, 

apresentando o comprovante de pagamento nos autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 49148 Nr: 849-89.2009.811.0093

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andre Luiz Scariot

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Yoshito Matsubayashi, Sadao Akabane

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de pagamento de diligência dos 

Oficiais de Justiça, nos termos da nova regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, na aba serviços / Guias / Diligência / emissão de Guia de Diligência, 

apresentando o comprovante de pagamento nos autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 75418 Nr: 1174-54.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Sorriso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL GOMES DE OLIVEIRA, NOELI GOMES DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de distribuição das cartas precatórias 

expedidas nos autos, nos termos da regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, apresentando o comprovante de pagamento nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 78336 Nr: 18-60.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabianne Colla

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA AGNER GALLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO DE OLIVEIRA - 

OAB:19069/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Cristina Mayer - 

OAB:18.586, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:6280-B/MT

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guias de distribuições das cartas 

precatórias expedidas nos autos, nos termos da regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, apresentando o comprovante de pagamento nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 50267 Nr: 166-81.2011.811.0093

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDAIR MARTINS RIBEIRO, Juliana Gláucia Martins Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clayton Grassioto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CERAVOLO ROPELLI 

HUCK - OAB:8.593-MT, JONAS J. F. BERNARDES - OAB:MT/8.247-B, 

RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de distribuição das cartas precatórias 

expedidas nos autos, nos termos da regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, apresentando o comprovante de pagamento nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 78253 Nr: 1327-53.2016.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celia Rossi Matsumoto, ROBERTO YOSHIO 

MATSUMOTO, Roberto Yoshio Matsumoto, SIMONE SAYOURI 

MATSUMOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS ARAUJO DOS SANTOS, JOSÉ MARIA 

PASSADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIAS - OAB:10917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Terezinha Aparecida Braga 

Menezes - OAB:6972

 Certifico que as Contestações de fls. 164/250 e fls. 260/340 são 

tempestivas, motivo porque impulsiono os autos para intimar a parte autora 

para que, querendo, apresente as impugnaçãos no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 74820 Nr: 841-05.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE SORRISO - 

SICREDI CELEIRO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento das guias de distribuições das cartas 

precatórias expedidas nos autos, nos termos da regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, apresentando o comprovante de pagamento nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 77457 Nr: 923-02.2016.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Sorriso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR DEVENS, BRUNO FERREIRA 

BIATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guias de distribuições das cartas 

precatórias expedidas nos autos, nos termos da regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, apresentando o comprovante de pagamento nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71313 Nr: 701-39.2013.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Sorriso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gracieli Lemes da Silva, ADÃO EURIDES DE 

PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de pagamento de diligência dos 

Oficiais de Justiça, nos termos da nova regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, na aba serviços / Guias / Diligência / emissão de Guia de Diligência, 

apresentando o comprovante de pagamento nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 73121 Nr: 1019-85.2014.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO DALLAGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bertilo Ertel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO COELHO RIBEIRO - 

OAB:16215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto de Paula - 

OAB:10.374-B, Walmir A. Pereira Machiavelli - OAB:MT 4.248, 

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4617/MT

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de distribuição das cartas precatórias 

expedidas nos autos, nos termos da regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, apresentando o comprovante de pagamento nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 77731 Nr: 1065-06.2016.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEREI PESCINELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - REDE/CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-A/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial. Por 

consequência, DECLARO extinto o processo com resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC.Condeno o requerente ao 

pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do artigo 82, 

§2º, CPC, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, o quais 

fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, 

CPC.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Feliz Natal/MT, 16 de 

Agosto de 2018.JULIANO HERMONT HERMES DA SILVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 72821 Nr: 830-10.2014.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Sorriso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCELIA LARA, VALDEVINO DOS SANTOS 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de distribuição das cartas precatórias 

expedidas nos autos, nos termos da regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, apresentando o comprovante de pagamento nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 72856 Nr: 856-08.2014.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROVENZI E CIA LTDA - ME, EVANDRO 

PROVENZI, Amélia Provenzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de pagamento de diligência dos 

Oficiais de Justiça, nos termos da nova regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, na aba serviços / Guias / Diligência / emissão de Guia de Diligência, 

apresentando o comprovante de pagamento nos autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 72821 Nr: 830-10.2014.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Sorriso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCELIA LARA, VALDEVINO DOS SANTOS 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de pagamento de diligência dos 

Oficiais de Justiça, nos termos da nova regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, na aba serviços / Guias / Diligência / emissão de Guia de Diligência, 

apresentando o comprovante de pagamento nos autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 79276 Nr: 688-98.2017.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Sorriso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR GUILHERME, Sonia Maria dos Santos 

Guilherme

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de pagamento de diligência dos 

Oficiais de Justiça, nos termos da nova regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, na aba serviços / Guias / Diligência / emissão de Guia de Diligência, 

apresentando o comprovante de pagamento nos autos
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 75597 Nr: 1255-03.2015.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME CALVO 

CAVALCANTE - OAB:PR/45.291

 Vistos, etc.

A denúncia foi devidamente recebida em decisão de fls. 58.

O acusado devidamente citado ofereceu resposta escrita (fls. 69/73) por 

intermédio de seu advogado, apenas impugnando, em defesa meritória, os 

fatos narrados na denúncia ofertada pelo Ministério Público.

Não estando presente nenhuma das hipóteses do artigo 397 do Código de 

Processo Penal, dou prosseguimento ao feito.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para dia 18 de Fevereiro de 

2019 às 16h00min

 Intime-se o réu, seu advogado, o Ministério Público e as testemunhas 

indicadas pelas partes, atentando-se quanto à eventual expedição de 

Cartas Precatórias, caso alguma delas resida fora desta Comarca, 

cientificando às partes desta expedição.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 46729 Nr: 821-92.2007.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON DUBIELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORREA - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Coutinho de Aquino 

- OAB:10176/MT, Ary Fruto - OAB:7.229-B, Gilberto Maltz Scheir - 

OAB:8848/MT, Marcelo Ambrósio Cintra - OAB:MT/8.934, Pedro 

Paulo Peixoto da Silva Júnior - OAB:MT/12.007

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de distribuição da carta precatória 

expedida no auto, nos termos da regulamentação da Corregedoria-Geral 

de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do TJMT, 

apresentando o comprovante de pagamento nos autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 73423 Nr: 174-19.2015.811.0093

 AÇÃO: Procedimento Investigatório do MP (Peças de Informação)

->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES DEBASTIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL ZINI - OAB:16972

 Vistos, etc.

Trata-se de uma Ação Civil Pública Por Danos Ambientais proposta pelo 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face de MOISES 

DEBASTIANI.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso em sua cota de fls. 101 

requereu a homologação de Acordo Extrajudicial firmado pelo Parquet e 

MOISES DEBASTIANI.

De acordo com aludido instrumento as partes dispuseram sobre a 

transação penal e composição civil dos danos ambientais.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

 Fundamento e Decido.

Tendo em vista a regularidade de seus termos e em consonância com o 

parecer ministerial, HOMOLOGO POR SENTENÇA O ACORDADO ENTRE 

AS PARTES de fls. 102/103, para que surta os jurídicos e legais efeitos.

Ante o exposto, DECLARO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

Sem custas, conforme o disposto no artigo 18 da Lei nº 7.347/85.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Após o trânsito em julgado, ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115808 Nr: 2659-05.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosicleia Andrade de Freitas, Eliseu Pereira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA BORGES SANTOS - 

OAB:23940/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]DEFIRO EM TERMOS a tutela de urgência pretendida e determino que o 

requerido se abstenha de efetuar o corte no fornecimento de energia 

elétrica na unidade consumidora da requerente (nº 6/2605245-6) em 

virtude dos débitos referentes às faturas dos meses de novembro de 

2017 a março de 2018, bem como deixe de incluir o nome da requerente 

nos cadastros de inadimplência em razão de tais débitos, sob pena de 

multa que desde já fixo em R$ 1000,00 (um mil Reais). Tratando-se, à 

evidência, de relação de consumo, na forma do art. 6º, inciso VIII, do CDC, 

em vista da hipossuficiência da autora em relação à requerida, inverto o 

ônus da prova. Advirto, no entanto, que compete à parte autora trazer ao 

menos indícios de que suas alegações condizem com a realidade dos 

fatos, não se podendo impor à demandada, em todos os casos de 

inversão do ônus, a responsabilidade de provar fatos constitutivos do 

direito alegado ou ainda de produzir prova diabólica.[...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 114429 Nr: 1638-91.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlena das Chagas Panucci

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas do Pará - CELPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO EM TERMOS o pedido de antecipação parcial 

dos efeitos da tutela e determino ao requerido que retire, no prazo de 5 

(cinco) dias, o nome da autora dos cadastros restritivos em relação ao 

contrato nº 0201608001255410, sob pena de multa que, na forma do art. 

497 do NCPC, fixo em R$ 1.000,00 (um mil Reais).Tratando-se, à evidência, 

de relação de consumo, na forma do art. 6º, inciso VIII, do CDC, em vista 

da hipossuficiência da autora em relação à requerida, inverto o ônus da 

prova. Advirto, no entanto, que compete à parte autora trazer ao menos 

indícios de que suas alegações condizem com a realidade dos fatos, não 

se podendo impor à demandada, em todos os casos de inversão do ônus, 

a responsabilidade de provar fatos constitutivos do direito alegado ou 

ainda de produzir prova diabólica.Em vista do deferimento da inversão do 

ônus da prova, deverá o requerido colacionar aos autos cópia de todos os 

documentos que deram sustentação à inclusão do nome da autora nos 

cadastros restritivos.Intime-se o requerido para cumprimento da liminar no 

prazo de 5 (cinco) dias.Remetam-se os autos ao CEJUSC para designação 

de audiência de conciliação.Cite-se e intime-se a parte Ré. O prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da realização da 

audiência. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 
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por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir).A ausência injustificada é considerada ato atentatório 

à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento 

da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 90746 Nr: 2846-52.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCIANE RIBEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sharlon Wilian Schmidt - 

OAB:16178

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a equipe multidisciplinar do juízo a fim de que realize a perícia 

socioeconômica no ambiente familiar do requerente, devendo apresentar o 

laudo em 60 (sessenta) dias.

Estabeleço como quesitos do Juízo a serem respondidos pela equipe 

multidisciplinar:

 1- Qual a composição do núcleo familiar que vive sob o mesmo teto (art. 

20, § 1º, Lei 8.742/93), assim considerados o requerente, o cônjuge, a 

companheira, o companheiro, o filho não emancipado, de qualquer 

condição, menor de 21 anos ou inválido, os pais, e o irmão não 

emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido?

 2- Qual a renda mensal bruta familiar (art. 4º, V, Decreto 6.214/07), 

considerando a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente, 

composta por salários, proventos, pensões, pensões alimentícias, 

benefícios de previdência pública ou privada, comissões, pró-labore, 

outros rendimentos do trabalho não assalariado, rendimentos do mercado 

informal ou autônomo, rendimentos auferidos do patrimônio, Renda Mensal 

Vitalícia e Benefício de Prestação Continuada, ressalvada a renda 

decorrente de benefício assistencial já percebido por idoso, em até um 

salário mínimo (art. 34, parágrafo único, Estatuto do Idoso)?

 3- Foi apresentado algum comprovante de renda? A conclusão baseia-se 

apenas nas declarações obtidas quando da visita social?

 4- As condições socioeconômicas da família são compatíveis com a 

renda informada?

 5- A residência é própria, alugada ou cedida?

 6- Descrever as condições da residência, os móveis, automóveis e 

outros bens, bem como a localização e os benefícios do imóvel, tais como: 

asfalto, água, esgoto, escola pública, telefone, hospitais etc.

Após, abra-se vistas às partes.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 103732 Nr: 3787-31.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Teresinha Margarida Contrad

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Converto o julgamento em diligência.

Em que pese já tenha havido ato instrutório, bem analisando os autos 

observo que a petição inicial não individualizou o período que pretende ver 

reconhecido como efetivo labor rural em favor da parte autora.

Assim, devendo o pedido ser determinado em extensão, sendo lícito 

pedido genérico apenas nas estritas hipóteses previstas no art. 324, 

parágrafo 1º, do Código de Processo Civil – o que não é o caso dos autos, 

visando evitar prejuízos à parte autora com a formação de coisa julgada 

demasiadamente ampla, faculto à parte autora, no prazo de 5 (cinco) dias 

emendar a petição inicial especificando o período que pretende ver 

reconhecido como trabalho rural, devendo manifestar-se expressamente 

sobre o aproveitamento da prova oral já produzida.

Emendada a inicial, dê-se vista ao INSS para que ratifique a contestação já 

apresentada ou apresente outra em seu lugar.

Após, façam-me imediatamente conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118322 Nr: 4346-17.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. De Crédito Rural Norte Matogrossense-Sicredi 

Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernanda Lima dos Santos Souza, Janete de 

Jesus Lima dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O, ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo a execução.

Cite-se o devedor para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida.

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, 

consignando que em caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, proceda o oficial de justiça à 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito, e a 

sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, o executado.

Realizada a penhora na presença do executado, reputar-se-á 

devidamente intimado, dispensando a expedição de novos atos.

Eventuais embargos à execução deverão ser oferecidos no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação, na 

forma do art. 915 e seguintes do CPC.

Não encontrando o devedor, o oficial de justiça arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, procedendo na forma do art. 

830 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 97201 Nr: 3589-28.2015.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Município de Guarantã do Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sinval Alves Clemente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria do Município de 

Guarantã do Norte/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme se depreende dos autos a exequente informa o pagamento do 

débito pelo devedor e assim requer a extinção do processo.

 Sendo assim, JULGO EXTINTO o presente feito nos termos do art. 924, 

inciso II e art. 925, do CPC.

Sem condenação em custas processuais.

Aguarde-se o trânsito em julgado da presente sentença.

Certifique-se.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 97405 Nr: 3792-87.2015.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Município de Guarantã do Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria do Município de 

Guarantã do Norte/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme se depreende dos autos a exequente informa o pagamento do 

débito pelo devedor e assim requer a extinção do processo.

 Sendo assim, JULGO EXTINTO o presente feito nos termos do art. 924, 

inciso II e art. 925, do CPC.

Sem condenação em custas processuais.

Aguarde-se o trânsito em julgado da presente sentença.

Certifique-se.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 90020 Nr: 2358-97.2014.811.0087

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Augusto Boscolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Tiburcio de Oliveira - 

OAB:15470 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo os embargos.

Retifico o comando sentencial.

O item (a) do dispositivo passa a ter a seguinte redação:

"(a) DETERMINAR que o INSS RESTABELEÇA o benefício de 

AUXÍLIO-ACIDENTE (NB 608.066.444-9) a JOSÉ AUGUSTO BOSCOLO 

(CPF 511.522.741-04), a contar da injusta cessação, qual seja 01.02.2015, 

com RMI e RMA a serem calculadas pela autarquia, e DIP a contar da 

intimação da sentença".

Quanto ao trecho que antecipa os efeitos da tutela, item (b) do dispositivo, 

passa a ter a seguinte redação:

"(b) Na forma do art. 311 do CPC, estando evidenciado o direito da parte 

autora, CONCEDO a tutela de urgência e determino que o INSS, no prazo 

de 30 (trinta) dias, IMPLANTE/RESTABELEÇA o benefício de 

AUXÍLIO-ACIDENTE em favor do autor"

Permanecem inalterados os demais comandos sentenciais.

Intime-se o INSS.

Exepeçam-se os atos de secretaria com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115747 Nr: 2635-74.2018.811.0087

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Ricardo de Oliveira - 

OAB:24.943/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo 

se inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora 

no curso da demanda.

Diante da oferta de alimentos, arbitro alimentos provisórios em 30% (trinta 

por cento) do salário mínimo, valor equivalente a R$ 286,20 (duzentos e 

oitenta e seis reais e vinte centavos), a ser pago mensalmente pelo 

requerente à requerida, mediante depósito na conta corrente/poupança em 

nome da requerida.

Determino a imediata realização de estudo psicossocial na residência da 

requerida.

Remetam-se os autos ao CEJUSC para designação de audiência de 

conciliação.

Com a juntada do relatório de estudo psicossocial, e acaso não haja 

acordo na audiência de conciliação, voltem-me conclusos para análise do 

pedido liminar de regulamentação de visitas.

Ciência ao Ministério Público.

Cite-se a requerida.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 82506 Nr: 1840-78.2012.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCIZO BASTOS DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - 

OAB:14.068-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública na pessoa do seu representante judicial para 

que, querendo, apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias.

Proceda-se com a conversão dos autos para cumprimento de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86142 Nr: 2061-27.2013.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCELY MARIA ROSA, JEAN ALVES ESPINOLA, Juceli 

Miranda dos Santos Mulatti, Lorena dos Santos Mulatti Cabral, Jusimara 

Lucindo de Brito Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Ferreira Queiroz - 

OAB:9337-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o petitório retro, porquanto encerrada a fase instrutória.

 Intime-se a parte autora para requerer o que de direito.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86348 Nr: 2235-36.2013.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivani Schmitz Todescatto, Maria da Conceição Ferreira 

da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Ferreira Queiroz - 

OAB:9337-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o petitório retro, porquanto encerrada a fase instrutória.

 Intime-se a parte autora para requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 80168 Nr: 1991-78.2011.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL PEREIRA PARDINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que o executado concorda com os cálculos apresentados 

pelo exequente, HOMOLOGO-OS.

Requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC.

No mais, é desnecessária a atualização do cálculo, tendo em vista que, 

quando da requisição de pagamento/expedição do precatório, bastará ao 

juízo solicitante informar ao Tribunal o montante a ser requisitado e a data 

da última atualização dos cálculos, posto que, quando do pagamento do 

RPV ou do Precatório o Tribunal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a sua última atualização até a data da transferência dos 

valores, o que afasta eventuais prejuízos do exequente decorrentes da 

desvalorização monetária.

 Diante do exposto, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal deste Estado, 

a fim de que proceda com a atualização dos cálculos e após 

encaminhe-se ofício a Procuradoria Geral do Estado para pagamento da 

RPV.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 80757 Nr: 90-41.2012.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que o executado concorda com os cálculos apresentados 

pelo exequente, HOMOLOGO-OS.
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Requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC.

No mais, é desnecessária a atualização do cálculo, tendo em vista que, 

quando da requisição de pagamento/expedição do precatório, bastará ao 

juízo solicitante informar ao Tribunal o montante a ser requisitado e a data 

da última atualização dos cálculos, posto que, quando do pagamento do 

RPV ou do Precatório o Tribunal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a sua última atualização até a data da transferência dos 

valores, o que afasta eventuais prejuízos do exequente decorrentes da 

desvalorização monetária.

 Diante do exposto, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal deste Estado, 

a fim de que proceda com a atualização dos cálculos e após 

encaminhe-se ofício a Procuradoria Geral do Estado para pagamento da 

RPV.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 110933 Nr: 3424-10.2017.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciana Reginatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta, com 

fundamento no § 1º do art. 3º do Decreto-lei nº. 911/69 e alterações da Lei 

10.931/2004, julgo PROCEDENTE o pedido, declarando rescindido o 

contrato e consolidando nas mãos do requerente o domínio e a posse 

plenos e exclusivos do bem descrito na inicial, cuja apreensão liminar 

torno definitiva.Em razão da sucumbência condeno o requerido ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais, nos termos do 

§ 8º do art. 85, do CPC arbitro em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais).Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83442 Nr: 2777-88.2012.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: PEDRO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceda-se com a habilitação de Vicente Gonçalves, herdeiro do de cujus 

Pedro Gonçalves.

Inobstante, tendo em vista que o executado concorda com os cálculos 

apresentados pelo exequente, HOMOLOGO-OS.

Requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC.

No mais, é desnecessária a atualização do cálculo, tendo em vista que, 

quando da requisição de pagamento/expedição do precatório, bastará ao 

juízo solicitante informar ao Tribunal o montante a ser requisitado e a data 

da última atualização dos cálculos, posto que, quando do pagamento do 

RPV ou do Precatório o Tribunal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a sua última atualização até a data da transferência dos 

valores, o que afasta eventuais prejuízos do exequente decorrentes da 

desvalorização monetária.

 Diante do exposto, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal deste Estado, 

a fim de que proceda com a atualização dos cálculos e após 

encaminhe-se ofício a Procuradoria Geral do Estado para pagamento da 

RPV.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112628 Nr: 214-14.2018.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delmar Roque Hendges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 OAB/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos, verifica-se que a requerente pugna pela 

desistência da ação.

Sendo assim, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do CPC, homologo 

o pedido de desistência e consequentemente JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito.

Custas pelo autor.

Após as anotações de praxe, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118662 Nr: 4537-62.2018.811.0087

 AÇÃO: Requerimento de Apreensão de Veículo->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACÁCIO DAMIÃO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de requerimento de cumprimento de medida liminar em AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO, ajuizado pelo BANCO BRADESCO S/A em face de 

ACÁCIO DAMIÃO DE OLIVEIRA, todos devidamente qualificados nos 

autos.

Alega a parte autora que ingressou com Ação de Busca e Apreensão na 

Comarca de Itaúba/MT em desfavor do requerido, tencionando a 

apreensão da garantia contratual, e que, frente ao incontestável 

inadimplemento dos requeridos, presentes os requisitos legais, restou 

deferida por aquele juízo a liminar vindicada. No entanto, o veículo objeto 

da lide foi localizado nesta cidade.

Assim, pleiteia o requerente a expedição de mandado de busca e 

apreensão do bem descrito na inicial, com fundamento no art. 3º, § 12, do 

Decreto-Lei nº 911/69.

Com a inicial juntou documentos.

É o relatório.

Decido.

 O presente pedido encontra amparo legal no Decreto-Lei nº 911/69, art. 

3º, § 12.

Logo, defiro a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, devendo 

ser depositado em nome da pessoa indicada pelo requerente na exordial.

Após o cumprimento da medida, oficie-se ao Juízo da Comarca de 

Itaúba/MT, informando a realização de busca e apreensão do bem, para as 

providências cabíveis.

As citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de 

férias forenses, ou nos feriados ou dias úteis mesmo antes das 6 e 

depois das 20 horas, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal (art. 212, §2º, NCPC).

Intime-se, expedindo-se o necessário.

 Cumprida a decisão, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 85000 Nr: 957-97.2013.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Romaldo Sehn

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública na pessoa do seu representante judicial para 

que, querendo, apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 104212 Nr: 4161-47.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudino Roberto Paludo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o INSS, na pessoa do Gerente Executivo do INSS da Comarca, 

para que implante o benefício de auxílio doença (NB 6057683653) no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), com fundamento nos artigos 139, IV, 536, § 1º e 537, do CPC, sem 

prejuízo da sanção pessoal prevista no art. 77, § 2º, do CPC, que desde já 

arbitro em R$ 800,00, a ser destinada ao FUNAJURIS.

Devidamente intimado e transcorrido o prazo sem cumprimento da decisão, 

oficie-se ao Ministério Público Federal para que proceda ao ajuizamento de 

Ação de Improbidade Administrativa e a Ação Penal em razão da prática 

do crime de desobediência.

Deverão as partes comprovar nos autos, na primeira oportunidade em que 

se manifestarem, o cumprimento ou não desta decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113339 Nr: 780-60.2018.811.0087

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANESTOR FRANCISCO TSCHOPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactos Comercial LTDA, Carlos Roberto 

Costa, Carlos Nataniel Wanzeler, James Mattew Merril

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER BATISTA GOMES 

NASCENTE JUNIOR - OAB:18499/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Costa e Fuchs Advogados 

Associados - OAB:, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:/ES 13.066

 Analisando a petição inicial, verifico que a parte autora não acostou 

qualquer documento para comprovar o alegado vínculo jurídico com a 

parte requerida.

Desta feita, determino a emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a parte autora junte aos autos 

comprovante de vínculo com a empresa requerida, sob pena de 

indeferimento da inicial.

Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 109659 Nr: 2736-48.2017.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel de Freitas Albernaz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio dos Santos Alves - 

OAB:OAB/MT 20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora acerca da certidão de fl. 50.

Após, façam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 39628 Nr: 1829-20.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Rosa Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a Autarquia Previdenciária para que se manifeste acerca da 

habilitação do cônjuge da de cujus.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86724 Nr: 175-56.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro Sul Motos Ltda-ME, José Clovis Becker, 

Cristina Profirio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Dassoller - 

OAB:11.873, Marcus Augusto Giraldi Macedo - OAB:13.563 OAB/MT

 Diante da cessão de crédito realizada entre o Banco do Brasil S/A e 

Ativos S/A, à fl. 159, defiro o pedido de sucessão processual, na forma 

do artigo 778, § 1º, inciso III e § 2º, do Código de Processo Civil.

Proceda-se com as atualizações necessárias, passando a Ativos S/A a 

figurar no polo ativo da demanda.

Após, intime-a para que requeira o que for de direito.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41910 Nr: 1290-20.2011.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA APARECIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marisa Terezinha Vesz - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública na pessoa do seu representante judicial para 

que, querendo, apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias.

Proceda-se com a conversão dos autos para cumprimento de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 87876 Nr: 1097-97.2014.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Angelita de Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Antonio de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovani Rodrigues Coladello 

- OAB:12.684 OAB/B, Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 Em análise dos autos, verifica-se que as partes transigiram, requerendo a 

homologação do acordo entabulado.

Assim, HOMOLOGO por sentença o acordo avençado entre as partes 

para que surta os jurídicos e legais efeitos. Desta forma, JULGO E 

DECLARO extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, III, b, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Transitada em julgada, nada mais sendo requerido, arquive-se o feito 

observando as formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 104642 Nr: 4502-73.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Município de Guarantã do Norte
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPIFANIO LOPES DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria do Município de 

Guarantã do Norte/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme se depreende dos autos a exequente informa o pagamento do 

débito pelo devedor e assim requer a extinção do processo.

 Sendo assim, JULGO EXTINTO o presente feito nos termos do art. 924, 

inciso II e art. 925, do CPC.

Sem condenação em custas processuais.

Aguarde-se o trânsito em julgado da presente sentença.

Certifique-se.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 97397 Nr: 3784-13.2015.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Município de Guarantã do Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Alerino Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria do Município de 

Guarantã do Norte/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme se depreende dos autos a exequente informa o pagamento do 

débito pelo devedor e assim requer a extinção do processo.

 Sendo assim, JULGO EXTINTO o presente feito nos termos do art. 924, 

inciso II e art. 925, do CPC.

Sem condenação em custas processuais.

Aguarde-se o trânsito em julgado da presente sentença.

Certifique-se.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41820 Nr: 1200-12.2011.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marisa Terezinha Vesz - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que o exequente concorda com os cálculos apresentados 

pelo executado, HOMOLOGO-OS.

Pelo princípio da causalidade, condeno o exequente em honorários 

advocatícios fixados em 10% do valor da execução.

Requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC.

No mais, é desnecessária a atualização do cálculo, tendo em vista que, 

quando da requisição de pagamento/expedição do precatório, bastará ao 

juízo solicitante informar ao Tribunal o montante a ser requisitado e a data 

da última atualização dos cálculos, posto que, quando do pagamento do 

RPV ou do Precatório o Tribunal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a sua última atualização até a data da transferência dos 

valores, o que afasta eventuais prejuízos do exequente decorrentes da 

desvalorização monetária.

 Diante do exposto, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal deste Estado, 

a fim de que proceda com a atualização dos cálculos e após 

encaminhe-se ofício a Procuradoria Geral do Estado para pagamento da 

RPV.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 38329 Nr: 529-23.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rozana Berge Afonso, Luana Taira Afonso Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o petitório, fl. 124/v, constato que o cálculo de fl. 116/117 

foi fulminado pelo instituto da preclusão e, assim, objetivando a clareza do 

provimento jurisdicional, motivado pelo artigo 494, inciso I do Código de 

Processo Civil, retifico o dispositivo da sentença de fls. 122/124, para 

constar:

"DISPOSITIVO

Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação à execução e 

ACOLHO e HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente, 

às fls. 86/87.

Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo 

em 10% incidentes sobre a diferença discutida.

Com o trânsito em julgado dessa decisão, expeça-se a respectiva 

requisição de pequeno valor - RPV, procedendo-se o destaque dos 

honorários diretamente no requisitório, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei 

n.º 8.906/94, c/c o art. 24 da Resolução n.º 168/2011 do CJF."

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83817 Nr: 3155-44.2012.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luiz Ferreira Brigida - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Ferreira Queiroz - 

OAB:9337-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme se depreende dos autos a exequente informa o pagamento do 

débito pelo devedor e assim requer a extinção do processo.

 Sendo assim, JULGO EXTINTO o presente feito nos termos do art. 924, 

inciso II e art. 925, do CPC.

Sem condenação em custas processuais.

Aguarde-se o trânsito em julgado da presente sentença.

Certifique-se.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 101819 Nr: 2482-12.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Quintino Guizzo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme se depreende dos autos a exequente informa o pagamento do 

débito pelo devedor e assim requer a extinção do processo.

 Sendo assim, JULGO EXTINTO o presente feito nos termos do art. 924, 

inciso II e art. 925, do CPC.

Sem condenação em custas processuais.

Aguarde-se o trânsito em julgado da presente sentença.

Certifique-se.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118569 Nr: 4490-88.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Publica do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio da Silva - OAB:3.685-A 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação de execução de honorários advocatícios, contra o 

Estado de Mato Grosso.

No que concerne ao pedido de justiça gratuita, tenho que merece 

deferimento. Isso porque, diante da completa ausência de Defensor 

Público nesta Comarca a requerente atuou como defensora dativa, 

revelando comprometimento com a causa pública e denodo na defesa dos 

necessitados, posto isso, defiro o pedido.

Assim, nos termos do art. 910 do NCPC, cite-se a Fazenda Pública para 
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opor embargos em 30 (trinta) dias.

Caso não sejam oferecidos os embargos, no prazo legal, observar-se-ão 

as seguintes regras:

I – Determino que seja requisitado o pagamento por intermédio do 

presidente do tribunal competente, observando-se o disposto no art. 910, 

§1º, do NCPC, expedindo-se o precatório ou a requisição de pequeno 

valor, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal;

II - Far-se-á o pagamento na ordem de apresentação do precatório e à 

conta do respectivo crédito.

Retifique-se na capa dos autos o tipo de ação, para fazer constar como 

ação de execução contra a Fazenda Pública.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94488 Nr: 1990-54.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Christianne Vicente de Moraes Bocato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face da natureza do objeto da demanda, defiro o processamento de 

liquidação da sentença, a qual far-se-á por arbitramento, conforme artigo 

509, inciso I do CPC.

 Intime-se a parte requerida para, querendo, apresentar parecer ou 

documento elucidativo, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 

510 c/c artigo 183, ambos do CPC.

Após, encaminhe-se os autos para a contadoria do juízo para apuração 

da quantia devida.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 97382 Nr: 3769-44.2015.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Município de Guarantã do Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria do Município de 

Guarantã do Norte/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme se depreende dos autos a exequente informa o pagamento do 

débito pelo devedor e assim requer a extinção do processo.

 Sendo assim, JULGO EXTINTO o presente feito nos termos do art. 924, 

inciso II e art. 925, do CPC.

Sem condenação em custas processuais.

Aguarde-se o trânsito em julgado da presente sentença.

Certifique-se.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118319 Nr: 4345-32.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. De Crédito Rural Norte Matogrossense-Sicredi 

Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIANA SILVA DOS REIS, DIEGO SILVA DOS 

REIS, PAULO ROBERTO MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo a execução.

Cite-se o devedor para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida.

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, 

consignando que em caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, proceda o oficial de justiça à 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito, e a 

sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, o executado.

Realizada a penhora na presença do executado, reputar-se-á 

devidamente intimado, dispensando a expedição de novos atos.

Eventuais embargos à execução deverão ser oferecidos no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação, na 

forma do art. 915 e seguintes do CPC.

Não encontrando o devedor, o oficial de justiça arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, procedendo na forma do art. 

830 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118424 Nr: 4393-88.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação de execução de honorários advocatícios, contra o 

Estado de Mato Grosso.

No que concerne ao pedido de justiça gratuita, tenho que merece 

deferimento. Isso porque, diante da completa ausência de Defensor 

Público nesta Comarca a requerente atuou como defensora dativa, 

revelando comprometimento com a causa pública e denodo na defesa dos 

necessitados, posto isso, defiro o pedido.

Assim, nos termos do art. 910 do NCPC, cite-se a Fazenda Pública para 

opor embargos em 30 (trinta) dias.

Caso não sejam oferecidos os embargos, no prazo legal, observar-se-ão 

as seguintes regras:

I – Determino que seja requisitado o pagamento por intermédio do 

presidente do tribunal competente, observando-se o disposto no art. 910, 

§1º, do NCPC, expedindo-se o precatório ou a requisição de pequeno 

valor, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal;

II - Far-se-á o pagamento na ordem de apresentação do precatório e à 

conta do respectivo crédito.

Retifique-se na capa dos autos o tipo de ação, para fazer constar como 

ação de execução contra a Fazenda Pública.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 88943 Nr: 1812-42.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Jose da Silva Vilela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - OAB:5782

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública na pessoa do seu representante judicial para 

que, querendo, apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias.

Proceda-se com a conversão dos autos para cumprimento de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 39527 Nr: 1728-80.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Marcolino Back

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que o executado concorda com os cálculos apresentados 

pelo exequente, HOMOLOGO-OS.
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Requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC.

No mais, é desnecessária a atualização do cálculo, tendo em vista que, 

quando da requisição de pagamento/expedição do precatório, bastará ao 

juízo solicitante informar ao Tribunal o montante a ser requisitado e a data 

da última atualização dos cálculos, posto que, quando do pagamento do 

RPV ou do Precatório o Tribunal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a sua última atualização até a data da transferência dos 

valores, o que afasta eventuais prejuízos do exequente decorrentes da 

desvalorização monetária.

 Diante do exposto, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal deste Estado, 

a fim de que proceda com a atualização dos cálculos e após 

encaminhe-se ofício a Procuradoria Geral do Estado para pagamento da 

RPV.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118324 Nr: 4347-02.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. De Crédito Rural Norte Matogrossense-Sicredi 

Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Almeida Couto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O, ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo a execução.

Cite-se o devedor para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida.

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, 

consignando que em caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, proceda o oficial de justiça à 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito, e a 

sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, o executado.

Realizada a penhora na presença do executado, reputar-se-á 

devidamente intimado, dispensando a expedição de novos atos.

Eventuais embargos à execução deverão ser oferecidos no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação, na 

forma do art. 915 e seguintes do CPC.

Não encontrando o devedor, o oficial de justiça arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, procedendo na forma do art. 

830 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86853 Nr: 277-78.2014.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Biesek

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT, Paula Ferreira Queiroz - OAB:9337-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o petitório retro, porquanto encerrada a fase instrutória.

 Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública na pessoa do seu representante judicial para 

que, querendo, apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias.

Proceda-se com a conversão dos autos para cumprimento de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 97313 Nr: 3700-12.2015.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Município de Guarantã do Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Meurer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria do Município de 

Guarantã do Norte/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme se depreende dos autos a exequente informa o pagamento do 

débito pelo devedor e assim requer a extinção do processo.

 Sendo assim, JULGO EXTINTO o presente feito nos termos do art. 924, 

inciso II e art. 925, do CPC.

Sem condenação em custas processuais.

Aguarde-se o trânsito em julgado da presente sentença.

Certifique-se.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 108352 Nr: 2022-88.2017.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco GMAC S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSALINA DA SILVA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 OAB/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos, verifica-se que a requerente pugna pela 

desistência da ação.

Sendo assim, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do CPC, homologo 

o pedido de desistência e consequentemente JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito.

Custas pela parte autora.

Após as anotações de praxe, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 103560 Nr: 3661-78.2016.811.0087

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Real e Benemérita Associação Portuguesa de 

Beneficência

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lane Mamedes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Luis Dias da Silva - 

OAB:119.848/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação monitória, CONSTITUINDO o título 

executivo judicial de PLENO DIREITO, convertendo-se o mandado inicial em 

mandado executivo, devendo o feito prosseguir pelo rito do art. 513, e 

seguintes, do Código de Processo Civil.Custas e honorários advocatícios 

pela demandada. Na forma do art. 85, parágrafo 2º do Código de Processo 

Civil, fixo os sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da 

causa.Proceda-se com a atualização do débito, considerando-se a 

correção monetária desde a data do vencimento da dívida, e os juros 

legais desde a citação. Após, expeça-se o competente mandado 

executivo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41906 Nr: 1286-80.2011.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON VALTER LAUSCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marisa Terezinha Vesz - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública na pessoa do seu representante judicial para 

que, querendo, apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias.

Proceda-se com a conversão dos autos para cumprimento de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 87114 Nr: 497-76.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marta Helena Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Ferreira Queiroz - 

OAB:9337-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o petitório retro, porquanto encerrada a fase instrutória.

 Intime-se a parte autora para requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 8064 Nr: 1521-91.2004.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Procuradoria da Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indústria e Comércio de Madeiras Amazonense 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO - 

OAB:6.903-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de embargos de declaração, oferecidos pela Fazenda Pública 

Estadual, ante a contradição/erro material contida na sentença prolatada 

às fls. 64/66.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

 Inicialmente, verifico que os embargos foram interpostos tempestivamente 

e na forma legal, de modo que devem ser conhecidos (f.71).

Sem maiores delongas, noto que a decisão atacada de fato encontra-se 

maculada de erro material consistente no reconhecimento equivocado do 

instituto da prescrição, posto que a prazo prescricional fora interrompido 

pelo parcelamento, conforme parágrafo único do artigo 174 do CTN.

 Deste modo, presentes os requisitos previstos no artigo 1022 do Código 

de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e ato 

contínuo, CONCEDO-LHES PROVIMENTO, e consequentemente ANULO a 

sentença proferida às fls. 64/66.

Intime-se a parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 

trinta dias. Nesse caso, após regularmente intimada a parte credora, 

passados 30 (trinta) dias sem manifestação, deve ser o feito suspenso 

pelo prazo de um ano (Art. 40, § 1º, da LEF); após, o período de 

suspensão, sem que seja localizado o devedor ou bens penhoráveis, 

deve ser o feito enviado ao arquivo provisório sem baixa na distribuição, 

pelo prazo de cinco anos (Art. 40, § 4º, da LEF).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117571 Nr: 3870-76.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Maria Felisbino Veber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:RS/34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de requerimento de cumprimento de medida liminar em AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO, ajuizado pela ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS SICREDI LTDA em face de JOÃO MARIA FELISBINO VEBER, 

todos devidamente qualificados nos autos.

Alega a parte autora que ingressou com Ação de Busca e Apreensão na 

Comarca de Terra Nova do Norte/MT em desfavor do requerido, 

tencionando a apreensão da garantia contratual, e que, frente ao 

incontestável inadimplemento dos requeridos, presentes os requisitos 

legais, restou deferida por aquele juízo a liminar vindicada. No entanto, o 

veículo objeto da lide foi localizado nesta cidade.

Assim, pleiteia o requerente a expedição de mandado de busca e 

apreensão do bem descrito na inicial, com fundamento no art. 3º, § 12, do 

Decreto-Lei nº 911/69.

Com a inicial juntou documentos.

É o relatório.

Decido.

 O presente pedido encontra amparo legal no Decreto-Lei nº 911/69, art. 

3º, § 12.

Logo, defiro a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, devendo 

ser depositado em nome da pessoa indicada pelo requerente na exordial.

Após o cumprimento da medida, oficie-se ao Juízo da Comarca de Terra 

Nova do Norte/MT, informando a realização de busca e apreensão do bem, 

para as providências cabíveis.

As citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de 

férias forenses, ou nos feriados ou dias úteis mesmo antes das 6 e 

depois das 20 horas, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal (art. 212, §2º, NCPC).

Intime-se, expedindo-se o necessário.

 Cumprida a decisão, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117322 Nr: 3743-41.2018.811.0087

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI MOTA HEINCKLEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jéssica Teixeira Passos - 

OAB:18.833-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para que instrua os autos com cópias de seus 

documentos pessoais, certidão de óbito do de cujus, certidão de 

casamento, comprovante de endereço, bem como outros documentos 

essenciais para a demonstração do alegado, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94618 Nr: 2073-70.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilvane Costa Bohry

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovani Rodrigues Coladello 

- OAB:12.684 OAB/B

 Assim, com base nas alegações acima tecidas e em conformidade com o 

acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça que determinou que eventual 

montante resultante da conversão do cruzeiro real para URV fossem 

apurados em fase de liquidação de sentença, JULGO PROCEDENTE a 

impugnação à execução, a fim de determinar que o quantum debeatur seja 

apurado em liquidação de sentença por arbitramento, nos termos do artigo 

5 0 9 ,  I ,  e m  r a z ã o  d a  n a t u r e z a  d o  o b j e t o  d a 

liquidação.Intimem-se.Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado.Sem custas, nos termos da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94475 Nr: 1977-55.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lilian Andreia Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face da natureza do objeto da demanda, defiro o processamento de 

liquidação da sentença, a qual far-se-á por arbitramento, conforme artigo 

509, inciso I do CPC.

 Intime-se a parte requerida para, querendo, apresentar parecer ou 
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documento elucidativo, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 

510 c/c artigo 183, ambos do CPC.

Após, encaminhe-se os autos para a contadoria do juízo para apuração 

da quantia devida.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94478 Nr: 1980-10.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Rodrigues da Fonseca Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face da natureza do objeto da demanda, defiro o processamento de 

liquidação da sentença, a qual far-se-á por arbitramento, conforme artigo 

509, inciso I do CPC.

 Intime-se a parte requerida para, querendo, apresentar parecer ou 

documento elucidativo, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 

510 c/c artigo 183, ambos do CPC.

Após, encaminhe-se os autos para a contadoria do juízo para apuração 

da quantia devida.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118090 Nr: 4213-72.2018.811.0087

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Morangueira Cardozo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Guarantã 

do Norte-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de pedido de Alvará Judicial, proposto por SEBASTIANA 

MORANGUEIRA CARDOZO DA SILVA, no intento de obter autorização 

judicial para efetivar o levantamento dos valores depositados em conta 

corrente em nome do de cujus Antonio Cardozo da Silva.

 Com a inicial foram acostados documentos.

É o breve relatório.

Fundamento.

Decido.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita.

Presentes os pressupostos processuais, sendo desnecessária a 

produção de qualquer outro tipo de provas nos autos, pois os documentos 

colacionados pelo requerente são suficientes para análise do pedido, 

assim, passo à análise do pedido propriamente dito.

Como regra geral, o processo de jurisdição voluntária, destina-se a obter 

autorização estatal para que acordos ou manifestação unilateral de 

vontade produzam os respectivos efeitos jurídicos, consoante ao 

presente caso.

Tenho que o interesse da parte autora, no caso vertente, encontra-se 

protegido, devendo para tanto ser autorizado o levantamento dos valores 

depositados em conta corrente, uma vez que não existe nenhum óbice 

aparente à concessão destes.

Posto isso, DEFIRO o Alvará Judicial pretendido pelo requerente, para o 

levantamento dos valores depositados em nome do de cujus Antonio 

Cardozo da Silva.

Inexistindo condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Expeça-se o alvará requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118086 Nr: 4209-35.2018.811.0087

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iracema da Silva Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Guarantã 

do Norte-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de pedido de Alvará Judicial, proposto por IRACEMA DA SILVA 

MATOS, no intento de obter autorização judicial para efetivar o 

levantamento dos valores depositados referentes ao PIS e FGTS do de 

cujus Marivaldo de Matos.

 Com a inicial foram acostados documentos.

É o breve relatório.

Fundamento.

Decido.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita.

Presentes os pressupostos processuais, sendo desnecessária a 

produção de qualquer outro tipo de provas nos autos, pois os documentos 

colacionados pelo requerente são suficientes para análise do pedido, 

assim, passo à análise do pedido propriamente dito.

Como regra geral, o processo de jurisdição voluntária, destina-se a obter 

autorização estatal para que acordos ou manifestação unilateral de 

vontade produzam os respectivos efeitos jurídicos, consoante ao 

presente caso.

Tenho que o interesse da parte autora, no caso vertente, encontra-se 

protegido, devendo para tanto ser autorizado o levantamento dos valores 

depositados referentes ao PIS e FGTS, uma vez que não existe nenhum 

óbice aparente à concessão destes.

Posto isso, DEFIRO o Alvará Judicial pretendido pelo requerente, para o 

levantamento dos valores depositados em nome do de cujus Marivaldo de 

Matos, referentes ao PIS e FGTS.

Inexistindo condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Expeça-se o alvará requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94499 Nr: 2001-83.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana D Darc Tome dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face da natureza do objeto da demanda, defiro o processamento de 

liquidação da sentença, a qual far-se-á por arbitramento, conforme artigo 

509, inciso I do CPC.

 Intime-se a parte requerida para, querendo, apresentar parecer ou 

documento elucidativo, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 

510 c/c artigo 183, ambos do CPC.

Após, encaminhe-se os autos para a contadoria do juízo para apuração 

da quantia devida.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 105230 Nr: 257-82.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida dos Santos Favero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo a audiência de instrução para a data de 06.02.2019, às 

15h30min.

As testemunhas deverão comparecer independentemente de intimação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 109279 Nr: 2520-87.2017.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Lourdes Elizabete Gehlen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Deuzamar Ferreira 

Nunes - OAB:MT/22.222-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública na pessoa do seu representante judicial para 

que, querendo, apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias.

Proceda-se com a conversão dos autos para cumprimento de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 93225 Nr: 1310-69.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gelcir Brachirolli Gregorio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, intime-se a parte autora para que requeira o que de direito.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86857 Nr: 281-18.2014.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ernildo Blemer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública na pessoa do seu representante judicial para 

que, querendo, apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 39724 Nr: 1925-35.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jeronimo Mendes Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Plens - OAB:5603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública na pessoa do seu representante judicial para 

que, querendo, apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias.

Proceda-se com a conversão dos autos para cumprimento de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 95047 Nr: 2322-21.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Humberto Macedo, MARIA LÚCIA PINTO MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAUDI KOREA COMERCIO DE VEICULOS LTDA 

, HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA, CAOA Montadora de Veículos LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH KELLER DE OLIVEIRA - 

OAB:17678/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Sabatello Cozze - 

OAB:252.802 OAB/SP, Euripedes Alves Feitosa - OAB:8.314 OAB/GO, 

GUSTAVO MUNIZ FEITOSA - OAB:31.342 OAB/GO, Marcelo de Oiveira 

Elias - OAB:188.868-OAB/SP, Tatyana Botelho André - OAB:170.219 

OAB/SP

 Designo a audiência de instrução para a data de 20.02.2019, às 

13h30min.

Intimem-se as partes para apresentar o rol de testemunhas.

As testemunhas deverão comparecer independentemente de intimação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 91323 Nr: 244-54.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderlito Gonçalves de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo o pedido como cumprimento de sentença, uma vez que 

preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC.

Intime-se a Fazenda Pública na pessoa do seu representante judicial para 

que, querendo, apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112125 Nr: 4095-33.2017.811.0087

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Amancio de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ruby de Carvalho - 

OAB:21.568-OAB/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação de execução de honorários advocatícios, contra o 

Estado de Mato Grosso.

No que concerne ao pedido de justiça gratuita, tenho que merece 

deferimento. Isso porque, diante da completa ausência de Defensor 

Público nesta Comarca a requerente atuou como defensora dativa, 

revelando comprometimento com a causa pública e denodo na defesa dos 

necessitados, posto isso, defiro o pedido.

Assim, nos termos do art. 910 do NCPC, cite-se a Fazenda Pública para 

opor embargos em 30 (trinta) dias.

Caso não sejam oferecidos os embargos, no prazo legal, observar-se-ão 

as seguintes regras:

I – Determino que seja requisitado o pagamento por intermédio do 

presidente do tribunal competente, observando-se o disposto no art. 910, 

§1º, do NCPC, expedindo-se o precatório ou a requisição de pequeno 

valor, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal;

II - Far-se-á o pagamento na ordem de apresentação do precatório e à 

conta do respectivo crédito.

Retifique-se na capa dos autos o tipo de ação, para fazer constar como 

ação de execução contra a Fazenda Pública.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 13097 Nr: 4027-40.2004.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Procuradoria da Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INES L. PRESTES - ME, Ines Lourdes Prestes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2.287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Henrique Alves - 

OAB:11064

 Posto isso, e por tudo mais que nos autos consta, declaro prescrito o 

crédito tributário, por conseguinte julgo extinto o processo de execução, 

nos termos do art. 924, inciso V, c/c 925 ambos do Código de Processo 

Civil.Fazenda Pública isenta de custas, na forma da Lei Estadual 
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7.603/2001.Transcorrido o trânsito em julgado da sentença, arquive-se 

observando as baixas e anotações de estilo.P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 13261 Nr: 1530-53.2004.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Procuradoria da Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAMINADOS PELEGRINI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO - 

OAB:6.903-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Henrique Alves - 

OAB:11.064-B OAB/MT

 Posto isso, e por tudo mais que nos autos consta, declaro prescrito o 

crédito tributário, por conseguinte julgo extinto o processo de execução, 

nos termos do art. 924, inciso V, c/c 925 ambos do Código de Processo 

Civil.Fazenda Pública isenta de custas, na forma da Lei Estadual 

7.603/2001.Transcorrido o trânsito em julgado da sentença, arquive-se 

observando as baixas e anotações de estilo.P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 38209 Nr: 407-10.2010.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DOS SANTOS COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Vilela Machado, Marlene Dias Pedroso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Henrique Alves - 

OAB:11.064-B OAB/MT

 Assim, com atenção ao contido nos autos, se mostra admissível concluir 

pela responsabilidade solidária da executada Marlene e, por 

consequência, que tenha legitimidade passiva para execução, pelo 

simples fato de ser casado com o emitente dos títulos exequendos. A 

executada não assina as notas promissórias como emitente ou avalista. 

Contudo, assina o contrato de compra e venda de imóvel rural, fl. 18/19, 

cuja cláusula 2ª prevê o pagamento em espécie dos valores contidos nas 

notas promissórias executadas fl. 14. Nesse quadro, rejeito a alegação de 

ilegitimidade passiva da executada Marlene Dias Pedroso. Intime-se o 

exequente para dar prosseguimento ao feito. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 89655 Nr: 2079-14.2014.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Tosta Sandoval

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Halff Hoffmann - OAB:13.128/

 Proceda-se com a penhora e avaliação do bem ofertado pelo executado, 

fls. 67/68.

Concluída a diligência, intimem-se as partes para manifestarem-se sobre o 

laudo de avaliação, no prazo de 10 (dez) dias.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 90100 Nr: 2425-62.2014.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Tosta Sandoval

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 920, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 21044 Nr: 1865-72.2004.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jonas Bueno Guimarães, SEBASTIÃO ROBERTO 

SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D C DE OLIVEIRA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIGARA HUIANE CARINHENA 

VANDONI DE MOURA - OAB:10488/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Aurélio Hartmann - 

OAB:OAB/MT 10.313-B

 Trata-se de Ação de Execução de para entrega de coisa incerta proposta 

por JONAS BUENO GUIMARÃES E SEBASTIÃO ROBERTO SOARES em 

face de D C DE OLIVEIRA - ME, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

Os requerentes, intimados pessoalmente e por meio de sua advogada 

para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, não o fizeram.

Logo, diante da falta de provocação pela parte autora, entende-se que 

esta desistiu da ação.

Senão vejamos a disposição do artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil:

“Art. 485 – O juiz não resolverá o mérito quando: (...)

III – por não promover os atos e diligência que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.”

Posto isso, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito.

Custas pelo requerente.

Aguarde-se o trânsito em julgado da presente sentença, certifique-se.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115022 Nr: 2085-79.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Publica

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO HEINCKLEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra de Castro Perez 

- OAB:8.742-OAB-MT

 Vistos em correição.

Junte-se aos autos cálculo atualizado da pena.

Designo audiência admonitória para o dia 21 de novembro de 2018, às 

15:40 horas.

Intime-se o reeducando.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 33849 Nr: 2745-25.2008.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edna Rodrigues da Silva Pedrete

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior 

(Subproc. Geral Fiscal) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Destarte, não há quaisquer vícios na presente ação capazes de obstar o 

prosseguimento da execução. Ante o exposto, e por tudo mais que dos 

autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, e determinar o prosseguimento do feito. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 110028 Nr: 2952-09.2017.811.0087

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Rodrigues Coladello - 

OAB:12.684 OAB/B, Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para 

efetuar o pagamento das custas e taxas em 6 (seis) prestações mensais 

e sucessivas , no prazo de 5 (cinco) dias. Inadimplidas quaisquer 

parcelas, será cancelada a distribuição, arcando o autor com eventuais 

custas remanescentes e honorários sucumbenciais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118802 Nr: 4642-39.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Sinop - MT, 

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, LUTERO SIQUEIRA DA SILVA, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Ferrerira Uliana - 

OAB:MT/15946

 A fim de dar cumprimento à carta precatória recebida, designo audiência 

para a inquirição de testemunha para a data de 27 de novembro de 2018 

às 15h00min.

 Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 99108 Nr: 933-64.2016.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neri Minetto Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio da Silva - OAB:3.685-A 

OAB/MT

 Assim, restando presentes os pressupostos de admissibilidade do 

recurso, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, consignadas as nossas homenagens.Proceda-se com a 

formação de instrumento, devendo ser transladado as peças indicadas às 

fls. 89 (CPP, art. 587).No mais, dou por encerrada a instrução processual, 

abrindo vistas às partes para memoriais finais escritos pelo prazo 

sucessivo de 5 (cinco) dias, iniciando pelo Ministério Público.Expeça-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 27925 Nr: 2136-13.2006.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Fernandes Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Samara Corinta Hammoud 

Costa - OAB:6.816 OAB/MT

 Nos termos do art. 581, VIII, do CPP, recebo o presente recurso em 

sentido estrito, por próprio e tempestivo.

Reapreciando a matéria, entendo que a decisão não deve ser modificada 

ou reconsiderada, razão por que a mantenho, pelos seus próprios 

fundamentos.

Assim, determino seja ofertado prazo ao denunciado, para contrarrazões, 

após restando presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, 

encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

consignadas as nossas homenagens.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010285-80.2011.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

GEDIELY MARESSA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE CASTRO PEREZ OAB - MT0008742A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERIDO)

BRASIL & MOVIMENTO S/A (REQUERIDO)

CENTRO SUL MOTOS LTDA EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO PIRES DE ANDRADE OAB - MT0007994S (ADVOGADO(A))

RALFF HOFFMANN OAB - MT0013128A (ADVOGADO(A))

MARCELO ADAIME DUARTE OAB - RS0062293A (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE BRANDAO AMARAL OAB - RS0051652A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para apresentar 

o atual endereço da parte Brasil & Movimento, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000037-33.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE CONCEICAO DO PRADO YAMIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS PAULO SALVADOR CONCEICAO OAB - SP303992 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMASEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para 

COMPARECER à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

28/11/2018, às 13:00 horas.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 58156 Nr: 1594-31.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Henrique Ferreira Cabral, Arcelei 

Matos de Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT, Sival Pohl Moreira de Castilho - OAB:3.981/MT, 

Sival Pohl Moreira de Castilho Filho - OAB:

 DecidoPor todo o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão 

preventiva, formulado por ARCELEI MATOS DE MENDONÇA devidamente 

qualificado nestes autos, devendo permanecer na modalidade de prisão 

em que se encontra.Ciência ao Ministério Público e à Defesa do 

acusado.Cumpra-se. Int ime-se.Às providências.Guirat inga/MT, 

25/10/2018Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 48869 Nr: 1507-12.2017.811.0036

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA GULART SOARES - 

OAB:6008/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a advogada da parte autora pessoalmente para, no prazo de 05 

dias, indicar o endereço atualizado da requerente, sob pena de extinção 

do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, 

§1º do CPC.

Às providências. Cumpra-se.

Guiratinga, 25 de outubro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 53821 Nr: 3572-77.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Sutero Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Nunes ArakaKi - 

OAB:

 Vistos etc. Ante a ausência da parte Requerida, apesar de devidamente 

intimada e sendo audiência de instrução, resta preclusa a sua 

apresentação de memoriais. Assim, encerrada a fase de instrução, o 

processo está apto para sentença, uma vez que a parte autora já 

apresentou os memoriais, pois reiterou neste ato a inicial. Sendo que em 

relação à parte Requerida, como já mencionado, ocorreu a preclusão.

 Posto isto, SENTENCIO:

GERALDO SUTERO BORGES ajuizou AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL 

POR IDADE em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS).

 Aduz, em síntese, ser trabalhador rural, passando a vida toda laborando 

como rurícola, mormente no regime de economia familiar, trabalho 

indispensável à subsistência da família.

Demonstrativo do indeferimento do benefício em sede administrativa à 

fl.06.

A inicial veio instruída com os documentos de fls.07/15.

Citado, o requerido apresentou contestação de fls.26/30, alegando, em 

suma, a inexistência de início de prova material da condição de rurícola, no 

lapso temporal exigido.

Impugnação à fl.40ratificando os termos da inicial.

Despacho saneador à fl.42.

 Foi realizada audiência de instrução e julgamento, momento em que foram 

ouvidas (02) duas testemunhas da parte autora e o patrono do requerente 

reiterou a inicial como alegações. Devidamente intimado, o INSS deixou de 

comparecer à audiência, razão pela qual precluiu seu direito de oferecer 

suas derradeiras manifestações.

É o relatório. Decido.

 São requisitos para a aposentadoria de trabalhador rural: contar 60 

(sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinqüenta e cinco) anos, se 

mulher, e comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de 

forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição 

correspondente à carência do benefício pretendido (art. 48, § 1º e § 2º, da 

Lei nº 8.213/91).

 O autor nasceu em 16.02.1953, pelo que deveria comprovar 180 (cento e 

oitenta) meses de efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, de acordo com a tabela disposta no art. 142 da Lei nº 8.213/91.

O reconhecimento do tempo de serviço rural exige princípio de prova 

material, suplementada por prova testemunhal (Súmula 149 do STJ).

 Quanto ao início de prova material, a jurisprudência vem admitindo outros 

documentos além dos já especificados no art. 106 da Lei nº 8.213/91, 

considerando estes apenas como rol exemplificativo. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. DOCUMENTOS EM NOME DO 

EX-CÔNJUGE. EXTENSÃO DA PROVA MESMO APÓS A SEPARAÇÃO. 1. 

Dada a notória dificuldade de comprovação do exercício da atividade rural, 

esta Corte Superior de Justiça considera o rol de documentos previsto no 

art. 106 da Lei nº 8.213/1991 como meramente exemplificativo. Nesse 

sentido, já se manifestou inúmeras vezes pela possibilidade de 

reconhecimento como início de prova material da certidão de óbito do 

cônjuge, bem como da certidão de casamento, mesmo que não 

coincidentes com todo o período de carência do benefício, desde que 

devidamente referendados por robusta prova testemunhal que corrobore 

a observância do período legalmente exigido. 2. Esta Terceira Seção já se 

manifestou pela aceitação, a título de início de prova material, de 

documentos relativos à qualificação do então marido da autora, mesmo 

diante da separação ou do divórcio do casal, quando as informações 

contidas na documentação foi confirmada pela prova testemunhal. 

Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Agravo em 

Recurso Especial nº 47907/MG (2011/0217744-5), 6ª Turma do STJ, Rel. 

Sebastião Reis Júnior. j. 13.03.2012, unânime, DJe 28.03.2012).

De outro modo, tem-se que o início da prova material não necessariamente 

abranja o período de carência, desde que a prova testemunhal comprove 

o desempenho de trabalho rural no aludido período.

Sobre o tema, colho o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. CONTAGEM DE TEMPO DE 

SERVIÇO. VALORAÇÃO DE PROVA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. 

INEXISTÊNCIA. 1. "A comprovação do tempo de serviço para os efeitos 

desta Lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, 

conforme o disposto no artigo 108, só produzirá efeito quando baseada 

em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente 

testemunhal salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito 

conforme disposto no Regulamento." (artigo 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91). 

2. O início de prova material, de acordo com a interpretação sistemática da 

lei, é aquele feito mediante documentos que comprovem o exercício da 

atividade nos períodos a serem contados, devendo ser contemporâneos 

dos fatos a comprovar, indicando, ainda, o período e a função exercida 

pelo trabalhador, inocorrente na espécie. 3. Para a obtenção da 

aposentadoria por idade, o trabalhador rural referido na alínea "a" dos 

incisos I e IV e nos incisos VI e VII do artigo 11 da Lei nº 8.213/91, além da 

idade mínima de 60 anos (homem) e 55 (mulher), deverá comprovar o 

efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo 

igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do 

benefício pretendido (artigo 48 da Lei nº 8.213/91), sendo prescindível que 

o início de prova material abranja necessariamente esse período, dês que 

a prova testemunhal amplie a sua eficácia probatória ao tempo da 

carência, vale dizer, desde que a prova oral permita a sua vinculação ao 

tempo de carência. [...]. (Recurso Especial nº 345422/SP 

(2001/0068210-0), 6ª Turma do STJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido. j. 

18.04.2002, DJU 19.12.2002, p. 467).

O autor colacionou aos autos documentos pessoais (fl.07), certidão de 

casamento constando o autor como lavrador desde 1976 (fl.08), carteira 

de trabalho (fls.09/15), documentos suficientes que demonstram o 

exercício de atividade rural por parte do requerente.

Ademais, a prova testemunhal colhida em audiência de instrução é 

uníssona, firme e segura quanto ao exercício de atividade rural por parte 

do demandante durante o período de carência, fazendo jus, por 

conseguinte, ao benefício pleiteado.

Da antecipação dos efeitos da tutela ex ofício.

Infere-se da interpretação sistemática da norma fundamental inserta no 

art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988 c/c os preceitos 

infraconstitucionais prescritos nos artigos 4º, 6º e 294 do Novo Código de 

Processo Civil, ser poder-dever do magistrado, ex officio, em qualquer 

fase processual assegurar, garantir e entregar o provimento jurisdicional, 

pois, norma de eficácia direta, apresenta força normativa tal que vincula 

os fatos imediatamente a elas.

 É dever do magistrado zelar e garantir a eficácia do provimento sob pena 

de ferir-se o princípio da inafastabilidade da jurisdição, mormente 

considerando o disposto no art. 5º, inciso LXXVIII, CF/88, acrescentado 

pela EC/45.

 No caso em tela, observam-se presentes não apenas os requisitos da 

tutela provisória de urgência, previsto no artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil, quais sejam, a “probabilidade do direito” e o “perigo da 

demora”, como ainda a evidência do direito, necessária ao deferimento da 

tutela de evidência (art. 311 do NCPC).

 Ademais, como a força normativa da tutela provisória deriva diretamente 

do princípio da inafastabilidade da jurisdição e do dever de efetividade do 

processo, presentes a “probabilidade do direito” e o “perigo da demora”, 

além de evidenciado o direito na própria sentença, o Juiz tem o dever de 

garantir a eficácia do provimento jurisdicional no presente caso.

 Nesse diapasão, quando as causas envolvem pessoas idosas, cuida-se, 

nos termos da literal disposição do preceituado no art. 4º, §1º, Lei 

10.741/03, de um “dever de todos”, inclusive, um dever de justiça social 

(art. 3º, inc. I, c/c art. 170, “caput”, e art. 193, todos da CF/88).

 No caso vertente, a antecipação dos efeitos da tutela é medida que se 

impõe, mormente após a edição do art. 3º Lei 10.741/03, que determina a 

“absoluta prioridade” conferida ao idoso. Além disso, o art. 71 da mesma 

Lei determina “prioridade” na tramitação de ações envolvendo idosos.

 É oportuno, ainda, ressaltar que a antecipação dos efeitos da tutela 

perseguida visa à assistência aos desamparados (art. 6º, “caput”, CF/88), 

em observância ao principio constitucional da dignidade da pessoa 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036829/10/2018 Página 826 de 998



humana (art. 1º, inciso III, CF/88).

 Analisando-se os requisitos necessários ao deferimento da tutela 

provisória de urgência (art. 300 do NCPC) e da tutela de evidência (art. 

311 do NCPC), verifica-se presente a “probabilidade do direito” através do 

direito declarado na presente sentença, assim como a demonstração de 

que as afirmações de fato estão comprovadas, tornando o direito 

evidente, o que revela pelo início de prova material e pelos depoimentos 

das testemunhas que corroboram o exercício da atividade rural 

desempenhada em regime de economia familiar, para a subsistência 

familiar.

 Já o “perigo da demora” consiste na possibilidade real de superveniência 

de agravos e acréscimos de riscos, situação inerente à idade avançada 

da parte autora.

 Assim, antecipo a tutela apenas no tocante à implantação do benefício, 

que deve ser imediata.

Em face do exposto, com base no art. 487, I do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de condenar o INSS a implantar 

definitivamente o benefício 'aposentadoria por idade' (art. 48, Lei 8.213/91) 

em favor da parte requerente, retroativos ao requerimento administrativo.

A título de tutela preventiva (art. 5°, inc. XXXV, CF/88, c/c art. 297, 

parágrafo único, art. 497 e art. 500, todos do NCPC, e art. 3°, art. 4°, § 1°, 

e art. 71, Lei 10.741/03), fixo multa cominatória no importe de R$ 200,00 

por dia de atraso, pelo que concedo o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da 

intimação, para o cumprimento do preceito mandamental.

Correção monetária a partir do vencimento de cada prestação, com base 

nos índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal até a entrada em 

vigor da Lei nº 11.960/09, a partir de quando se aplica o IPCA-E.

Os juros moratórios são devidos no percentual de 1% a.m. até a edição da 

Lei nº 11.960/2009, quando então serão devidos no percentual de 0,5% 

a.m. ou com outro índice de juros remuneratórios das cadernetas de 

poupança que eventualmente venha a ser estabelecido. Contam-se da 

citação para as parcelas eventualmente vencidas anteriormente a ela, e 

do respectivo vencimento, para as que lhe são posteriores.

A título de honorários advocatícios, condeno a autarquia em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, correspondente às parcelas 

vencidas até o momento da prolação da sentença, de acordo com a 

Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça e artigo 85, § 2º, do NCPC.

Tendo em vista a concessão de tutela antecipada para implantação 

imediata do benefício, forneça a Secretaria os dados necessários para 

tanto, nos termos do item 2.6.5 da CNGC.

Não submeto esta sentença ao reexame necessário em virtude de não 

ultrapassar o teto estipulado no art. 496, §3º, do NCPC, o quantum em que 

condenado o INSS.

Sentença publicada em audiência. Registre-se. Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as 

cautelas de praxe.

 Nada mais havendo a consignar por mim, foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 59135 Nr: 1973-69.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Afonso Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Eletricas Matogrossense S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA ALVES RODRIGUES 

LOPES - OAB:84193, Paulo Afonso Rodrigues - OAB:67445-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ernesto Borges Neto - 

OAB:MT8.224-A, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - 

OAB:13431-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A/MT

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, em 10 (dez) dias, 

apresentar Réplica à Contestação de Ref. 38.

Guiratinga - MT, 26 de outubro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 58283 Nr: 1657-56.2018.811.0036

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciano de Abreu Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Novaes Porto - 

OAB:20487/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, em 10 (dez) dias, 

apresentar Réplica à Contestação de Ref. 13.

Guiratinga - MT, 26 de outubro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 59296 Nr: 2047-26.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlindo de Souza Feitosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA STELLA MUNIZ - 

OAB:4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, em 10 (dez) dias, 

apresentar Réplica à Contestação de Ref. 15.

Guiratinga - MT, 26 de outubro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 60653 Nr: 2552-17.2018.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Keila Mesquita Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paola Cristina Rios Pereira 

Fernandes - OAB:9510/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, 

comprovar nos autos o recolhimento da condução da Oficiala de Justiça, a 

s e r  r e c o l h i d o  n o  s i t e  d o  T J / M T ,  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo ser 

recolhida duas guias cada uma, na Zona 01, Bairro Guiratinga, Valor R$ 

30,00(trinta reais) cada.

 Guiratinga - MT, 26 de outubro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 60671 Nr: 2563-46.2018.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bv - Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Pereira de Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, 

manifestar acerca da certidão da Oficiala de Justiça de Ref. 08.

Guiratinga - MT, 26 de outubro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 43297 Nr: 1283-11.2016.811.0036
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 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ribeiro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Francisco Pereira dos Santos, Adão 

Camargo, Lacy Moreira de Moraes, Nalba Pereira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 Autos n° 1283-11.2016.811.0036 (43297)

Usucapião

Decisão.

Vistos etc.

Com o objetivo das partes produzirem provas para comprovar as 

questões de mérito, DESIGNO AUDIÊNCIA de instrução e julgamento para o 

dia 13/12/2018, às 14:30hrs (MT).

INTIMEM-SE as partes pessoalmente a fim de que compareçam à 

audiência, para prestarem os seus depoimentos, CONSIGNANDO 

EXPRESSAMENTE NO MANDADO A ADVERTÊNCIA DA PENA DE 

CONFISSÃO, CASO NÃO COMPARECEREM, conforme estabelece o artigo 

385, § 1º, do Novo CPC.

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES, da audiência designada, via 

DJE e DEFENSORIA PÚBLICA por carga e remessa dos autos. Ressalto 

que eles deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo legal. FICAM 

ADVERTIDOS da sua obrigação de intimarem as testemunhas por eles 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, nos termos 

do art. 455, caput e §1º do Novo CPC ou comprometerem em levar as 

testemunhas à audiência, nos moldes do art. 455, §2º do Novo CPC.

A inércia na realização da intimação das testemunhas pelo advogado da 

parte ou a ausência delas na audiência designada de forma injustificada 

IMPORTARÁ DESISTÊNCIA DE SUA INQUIRIÇÃO e PRECLUSÃO DA 

PROVA TESTEMUNHAL (art. 455, §2º e §3º do Novo CPC).

NOTIFIQUE-SE a Defensoria Pública.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Guiratinga/MT, 26/10/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 52782 Nr: 3082-55.2017.811.0036

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigo de Souza Pinto - 

Defensor Público - OAB:19318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSINEI SILVA CARVALHO - 

OAB:22647/O

 PROCESSO/CÓD. Nº 52782

 Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido de fls. 82/83 da Defensoria Pública.

INTIME-SE PESSOALMENTE a parte exequente para que, no prazo de 10 

(dez) dias, compareça ao Núcleo da Defensoria Pública desta Comarca ou 

apresente seu atual número de telefone e esclareça os novos fatos 

expostos e documentos, sob pena de extinção do processo, sem 

resolução do mérito, conforme estabelece o art. 485, II e III, §1º do NCPC.

Após, CERTIFICA-SE a serventia e nova Vista dos autos à Defensoria 

Pública.

 Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 26 de Outubro de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 51304 Nr: 2623-53.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Saúde Pública, Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeferson dos Santos Delguingaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antônio Pires de 

Souza - OAB:5170/O-MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para 

CONDENAR o acusado JEFFERSON DOS SANTOS DELGUINGARO, 

brasileiro, solteiro, mecânico de motos, nascido ao dia 14/07/1997, em 

Guiratinga-MT, filho de Genival Delguingaro e Célia dos Santos, portador 

do RG n° 2782345-8 SSP/MT, CPF sob o n° 063.755.651-89, atualmente 

segregado cautelarmente na cadeia pública de Rondonópolis-MT, do delito 

previsto no artigo 33, da Lei n° 11.343/2006. 4) DA DETRAÇÃO DA PENA E 

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA:Compulsando os autos, 

verifica-se que o acusado encontra-se preso preventivamente desde o 

dia 11 de Agosto de 2017 até a data de hoje, 03 de Outubro de 2018, 

totalizando o tempo que está preso em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 25 

(vinte e cinco) dias reclusos. Assim atento ao artigo 387, § 2º do CPP, 

DETRAIO DA PENA DEFINITIVA aplicada ao acusado para que ATINJA o 

patamar de 04 (quatro) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e 500 

(quinhentos) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário 

mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.Para início de cumprimento da 

pena privativa de liberdade, fixo o REGIME SEMI ABERTO, nos termos do 

artigo 33, §2º, alínea “b” e §3º do Código Penal c/c art. 59, caput e inciso III 

do Código Penal, sob o seguinte fundamento:CONSIDERAÇÕES 

FINAISImpossível à substituição da pena privativa de liberdade, uma vez 

que a aplicação da pena privativa de liberdade foi superior a quatro anos 

(art. 44, I, do CP).A suspensão condicional da pena também não pode ser 

agraciada aos acusados, visto que a pena privativa de liberdade é 

superior a 02 (dois) anos (art. 77, caput, do CP). .CONCEDO AO 

ACUSADO o direito de apelar em liberdade. Para tanto, EXPEÇA-SE o 

ALVARÁ DE SOLTURA, devendo o acusado ser posto em liberdade se 

não estiver preso por outro motivo.O condenado deverá ser INTIMADO 

PESSOALMENTE da sentença, nos termos do art. 392 do Código de 

Processo Penal, devendo o Sr. Oficial de Justiça atentar-se para o item 

7.14.2 da CNGC/MT.

Comarca de Itaúba

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 79507 Nr: 999-17.2016.811.0096

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Companhia Energética Sinop S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diretoria do Foro da Comarca de Itaúba/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DOS SANTOS 

PEREIRA VECCHIO - OAB:12049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 999-17.2016.811.0096 (Código 79507)

Requisitante: Companhia Energética Sinop S/A

 Requisitado: Diretoria do Foro da Comarca de Itaúba/MT

Vistos.

Considerando o teor da certidão de ref. 14, DETERMINO a restituição dos 

valores referente ao recolhimento de 02 (duas) guias de certidão de 

agravo e 02 (duas) guias de preparo, totalizando o montante de R$320,10 

(trezentos e vinte reais e dez centavos), a ser transferido para a conta 

bancária indicada no petitório de ref. 01.

Após, ao ARQUIVO, mediante as baixas e cautelas de praxe.

Às providências.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 73630 Nr: 1095-03.2014.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVINA LIMIRA DA FÉ
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:139527

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1095-03.2014.811.0096 (Código 73630)

Requerente: Valdivina Limira da Fé

Requerido: Instituo Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos.

Intimem-se as parte sobre o retorno dos autos à origem.

Outrossim, tendo em vista que o recurso interposto foi provido, 

CUMPRA-SE os comandos insertos do acórdão de fls. 81/verso.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Itaúba, 21 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70218 Nr: 479-96.2012.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Constantini & Cia Ltda, Ortencia Sevignani Constantini, 

Fabiano Paulo Constantini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Paulo Constantini - 

OAB:13433-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 479-96.2012.811.0096 (Código 70218)

Exequente: Constanti & Cia Ltda – Ortencia Sevignani Constantini e 

Fabiano Paulo Constantini

 Executado: Maria Aparecida Gomes da Silva

Vistos.

Indefiro o pedido de citação da parte requerida por telefone por não ser 

admitida pelo ordenamento jurídico, haja vista a ausência de previsão legal, 

conforme art. 246 do CPC.

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

declinar novo endereço da executada.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Itaúba, 21 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71523 Nr: 799-15.2013.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Castilho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Castilho de 

Oliveira - OAB:17770-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 799-15.2013.811.0096 (Código 71523)

Requerente: Valéria Aparecida Castilho de Oliveira

 Requerido: Estado de Mato Grosso

Vistos.

Considerando o teor da certidão de fls. 38, intime-se pela derradeira vez a 

parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar acerca 

do pagamento ou não dos valores executados.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Itaúba, 21 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 45819 Nr: 453-06.2009.811.0096

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMT, RMT, IDCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Hiagna Morgana Magalhães 

Vieira - OAB:MT 19.973-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, III do CPC.Condeno a parte 

exequente ao pagamento das custas processuais, contudo, suspendo 

sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da 

justiça.Considerando a nomeação de defensor dativo à f. 40, FIXO os 

honorários advocatícios em 01 (um) URH, em consonância com a 

complexidade do feito e os serviços prestados pela causídica.Expeça-se 

certidão de crédito em favor da causídica, com o valor total dos honorários 

que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. 

Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas necessárias 

e arquivem-se os autos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Itaúba, 06 de 

setembro de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 44773 Nr: 399-74.2008.811.0096

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARIN REGINA ZUBLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO NATIVIDADE ANTUNES, JAMILE 

NEREGE ANTUNES, EUSTOGIO DE ANDRADE BRITO, ADELAIDE PEREIRA 

DE ANDRADE, BENJAMIN SALES ARCURI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Belmiro Gonçalves de Castro - 

OAB:8839-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Fraga Costa - 

OAB:12297-A/MT

 Processo nº: 399-74.2008.811.0096 (Código 44773)

Requerente: Karin Regina Zubler

Requerido: Mario Natividade Antunes, Jamile Nerege Antunes, Eustógio de 

Andrade Brito, Adelaide Pereira de Andrade e Benjamin Sales Arcuri

Vistos.

Compulsando os autos, e conforme preceitua o artigo 943 do Código de 

Processo Civil de 1973, verifico que fora dada 03 (três) oportunidade para 

Fazenda Pública Estadual manifestar interesse nos autos (fls. 240/verso, 

249 e 271), a qual se manteve inerte, evidenciando assim o seu 

desinteresse no feito.

Outrossim, verifico que embora conste nos autos a expedição de Carta de 

Intimação para Fazenda Pública Municipal (fls. 164), não há nos autos 

qualquer informação quanto ao seu encaminhamento, bem como a 

resposta desta, sendo assim, DETERMINO que a Serventia deste Juízo 

diligencie quanto ao cumprimento da r. Carta, no prazo de 03 (três) dias.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Itaúba, 24 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 44774 Nr: 400-59.2008.811.0096

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEVERSON ZUBLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO NATIVIDADE ANTUNES, JAMILE 

NEREGE ANTUNES, EUSTOGIO DE ANDRADE BRITO, ADELAIDE PEREIRA 

DE ANDRADE, BENJAMIN SALES ARCURI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Belmiro Gonçalves de Castro - 

OAB:8839-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Fraga Costa - 

OAB:12297-A/MT

 Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para declarar, em favor do 

autor CLEVERSON ZUBLER, a aquisição por usucapião do imóvel descrito 

na inicial (imóvel rural localizado neste município de Itaúba, denominada 

"Fazenda Pai João", possuindo área total de 735.3040ha, cedida através 
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de escritura pública de cessão de direitos de posse e benfeitorias (fls. 

31).Expeça-se mandado de registro da presente sentença junto ao 

Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, do qual deverá conter, 

considerando o disposto no art. 226 da LRP: a completa descrição do 

perímetro do imóvel; a data do trânsito em julgado desta sentença; e a 

completa qualificação da requerente .Condeno o requerido ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez 

por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.Por fim, 

DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. P.R.I.C.Após o trânsito em julgado e 

expedido o respectivo mandado para a transcrição, AO ARQUIVO com as 

baixas e anotações de estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.Itaúba, 24 de outubro de 

2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70206 Nr: 467-82.2012.811.0096

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Campana, Marisa Xavier Campana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Dirceu Pereira de Andrade, IVONE 

GAMBARY DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Ricardo Cavina - 

OAB:9576-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

 Nos termos do artigo 7º, do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA às partes REQUERENTES, através do seu advogado, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 551,16 ( quinhentos e cinquenta e um reais 

e dezesseis centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença 

sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou taxas 

judiciárias implicará na restrição do nome e CPF das partes requerentes 

junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no art. 612, 

§ 5º da CNGC/TJMP. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 

413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 137,76 (cento e trinta e sete reais e 

setenta e seis centavos) para fins da guia de taxa. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE” – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) na Central 

de Arrecadação e Arquivamento do Fórum de Itaúba-MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70970 Nr: 252-72.2013.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM RIBEIRO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Panserv (filial do Banco Panamericano)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865, Renato Fraga Costa - OAB:12297-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A, FELICIANO LYRA MOURA - OAB:MT 

15.758-A, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:MT/ 8194-A

 CERTIDÃO

 Nos termos do artigo 7º, do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte REQUERIDA, através de seu advogado, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 551,16 ( quinhentos e cinquenta e um reais 

e dezesseis centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença 

sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou taxas 

judiciárias implicará na restrição do nome e CPF da parte requerente junto 

à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no art. 612, § 5º 

da CNGC/TJMP. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 

413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 137,76 (cento e trinta e sete reais e 

setenta e seis centavos) para fins da guia de taxa. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE” – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) na Central 

de Arrecadação e Arquivamento do Fórum de Itaúba-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 91192 Nr: 2258-76.2018.811.0096

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCY MACIEL COSTA, EZELINDA OLIVEIRA 

JOTON, LUIZ ROGERIO SILVA, GRACIELA PULL BIF SILVA, MAURI JOTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30.890/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e 1.207 da CNGC, 

impulsiono estes autos coma a finalidade de intimar o advogado da Parte 

Exequente, via DJE, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

recolhimento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado de Penhora-Remoção, Avaliação, conforme disposto no 

Provimento nº07/2017-CGJ, juntando aos autos comprovante de 

pagamento acompanhado da respectiva guia. Salienta-se que a guia deve 

s e r  p r e e n c h i d a  a c e s s a n d o  o  s i t e 

www.tjmt.jus.br-serviços-guias-diligências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 9372 Nr: 16-77.2000.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPS FACTORING - FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA PIEDADE FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO FERREIRA ALVIM - 

OAB:20043/PR, JOSÉ ROBERTO ALVIM - OAB:3285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA PIEDADE FRANCO, Cpf: 

16187822153, Rg: 3617599, Filiação: Pedro Bittes de Castro e de Maria 

Garcia Bittes, brasileiro(a), natural de Bom Jardim-GO, viuvo(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, PRONUNCIO a prescrição da pretensão 

executiva das custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c 

art. 174, caput, do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o 

créd i to  t r ibutár io ,  na  fo rma do  ar t igo  156,  V ,  do 

CTN.Publique-se.Registre-se.Intimem-se e Cumpra-se.Após transito em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos observando as formalidades legais, com 

baixa no Cartório Distribuidor.Itaúba, 04 de julho de 2018.Jean Paulo Leão 

RufinoJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Iolanda Valcléria Alves 

de Anhaia Oliveira, digitei.

Itaúba, 18 de outubro de 2018

Iolanda Valcléria Alves de Anhaia Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 87907 Nr: 355-06.2018.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDS, MDADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides Ferreira da Rocha 

Junior - OAB:MT 6908-A, ANTÔNIO CALZOLARI - OAB:21254/O, 

MARLY GAVIOLI - OAB:18740

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036829/10/2018 Página 830 de 998



 Nos termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar os advogados dos réus, via DJE, 

para no prazo de 05(cinco) dias, apresentarem as alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 91068 Nr: 2196-36.2018.811.0096

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HYAGO PEREIRA DA SILVA, GUSTAVO LUIZ 

DE PAULA, DIOGO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA SASSO ANDREOTTO 

- OAB:MT 19981-O

 Processo nº 2196-36.2018.811.0096 (Código 91068)

Requerente: Delegacia Municipal de Itaúba/MT

 Requerido: Diogo da Silva, Gustavo Luiz de Paula e Hyago Pereira da Silva

Vistos.

Ante as informações trazidas pela douta defesa às ref. 12, DETERMINO 

que esta Serventia de Vara, OFICIE-SE com a máxima urgência, o Diretor 

da Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Ferreira Leite – FERRUGEM, em 

Sinop/MT, para que preste informações quanto as supostas agressões, 

bem como ameaças sofridas pelo detento Diogo da Silva, tal como adote 

as medidas de cautela que se fizerem necessárias.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 88623 Nr: 763-94.2018.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO SARTORI ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB:18563

 “Vistos.

 Depreque-se a oitiva das testemunhas Welliton César Batista e Withor 

Everton Hoinasky ao Juízo de Sinop/MT.

No mais, considerando o teor do ofício nº 0100/2018, e tendo em vista que 

o réu encontra-se segregado na penitenciária de Cáceres/MT, distante a 

aproximadamente 800 (oitocentos) quilômetros desta comarca, 

depreque-se o seu interrogatório ao juízo daquela comarca.

Após, cumprido o encimado, e aportando aos autos a missiva, dê-se vista 

dos autos as partes, pelo prazo de 05 (cinco) dias, para apresentar 

alegações finais, a iniciar pelo Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 89679 Nr: 1378-84.2018.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudenir Cordeiro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Sasso Andreotto - 

OAB:19.749, JULIANA SASSO ANDREOTTO - OAB:MT 19981-O

 “Vistos.

 Compulsando os autos, considerando que o réu não fora citado 

citado/intimado, e tendo em vista o petitório de ref. 27, REDESIGNO esta 

solenidade para o dia 06 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 09H30MIN.

Cumpra-se, expedindo o necessário.”

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 74712 Nr: 224-36.2015.811.0096

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DMDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ ADELIO DOS SANTOS GOMES, 

brasileiro(a), garimpeiro, Telefone 9961-1121 e atualmente em local incerto 

e não sabido SIMONI DA SILVA, Filiação: Isolina Augusto de Miranda e 

Moacir da Silva, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Posto isto, em consonância com os fundamentos retro 

expendidos, ante a perda superveniente de interesse de agir, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO sem julgamento do mérito, com fundamento 

no artigo 485, III do NCPC.Sem custas e sem honorários.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.CIÊNCIA ao Ministério Público.Após o trânsito em 

julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de 

praxe.Itaúba-MT, 1º de março de 2017.Adalto Quintino da SilvaJuiz de 

Direito Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rafael Augusto Ramires 

Nunes Ormond, digitei.

Itaúba, 26 de outubro de 2018

Iolanda Valcléria Alves de Anhaia Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 73500 Nr: 995-48.2014.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDECIR KONECHEFF - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 995-48.2014.811.0096 (Código 73500)

Exequente: Município de Itaúba/MT

 Executado: Aldecir Konecheff-ME

Vistos.

Defiro o petitório de ref. 40.

Assim, oficie-se o Cartório de Registro de Pessoas Naturais desta 

comarca de Itaúba para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar se existe 

naquele registro, certidão de óbito do Sr. Valdecir Konecheff, caso em 

que, havendo, deverá remeter a 2ª via da certidão.

Constatado o óbito, certifique-se a Secretaria de Vara se há existência de 

eventual processo de inventário em nome do executado/falecido.

Após, venham os autos conclusos para análise dos demais pedidos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 76660 Nr: 1005-58.2015.811.0096

 AÇÃO: Interpelação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denise Costa Santos Borralho - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 Processo nº 1005-58.2015.811.0096 (Código 76660)

Autor: Estado de Mato Grosso

Réu: Município de Itaúba/MT

Vistos.

Considerando que fora interposto recurso de apelação pelo autor (ref. 

20), bem como apresentado as contrarrazões (ref. 25), remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

observando a Senhora Gestora Judiciária as formalidades legais.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino
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 Cod. Proc.: 87886 Nr: 347-29.2018.811.0096

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Célia Pinto Volken

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Miguel Volken

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 347-29.2018.811.0096 (Código 87886)

Inventariante: Célia Pinto Volken

Inventariado: Espólio de Miguel Volken

Vistos.

DEFIRO o pedido de ref. 16, suspendendo o feito pelo prazo de 06 (seis) 

meses.

 Após o transcurso do prazo desta suspensão, INTIME-SE a inventariante 

para diligenciar o necessário para o prosseguimento do feito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71924 Nr: 1216-65.2013.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIRLEI INES TRENTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução Fiscal n° 1216-65.2013.811.0096 (Código 71924)

Exequente: Município de Itaúba/MT

Executado: Girlei Ines Trentin

Vistos.

INDEFIRO o pedido de ref. 12, uma vez que já decorreu lapso temporal 

superior ao seu pedido.

INTIME-SE à parte exequente para manifestar-se nos autos, no prazo de 

15 (quinze) dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53812 Nr: 3695-05.2017.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leandro de Souza Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Carlos Montagna, Eliene Rocha da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rubia Luizetto de Lucca - 

OAB:50.315/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos a fim de intimar o Requerente para que, juntamente 

com os comprovantes de pagamento já colacionados aos autos em 

21/02/2018, proceda a juntada das guias de recolhimento (boletos) 

gerados junto ao site do Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32651 Nr: 1531-46.2013.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizeu dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudia Graciela Correa 

Bento - OAB:OAB/MT 17873, Dionne Aparecida Carrijo de Souza - 

OAB:OAB/MT 20644-O, Nelceli Cristina Rodrigues Alves de Almeida 

- OAB:OAB/MT 17869

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja o(s) advogado(s) do réu intimados, a fim de que apresente(m) 

alegações finais, na forma de memoriais escritos, no prazo legal.

Jauru, 25 de outubro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30472 Nr: 291-56.2012.811.0047

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Antônio da Silva, Joaquim Augusto 

Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleber Gonçalves de 

Moraes - OAB:OAB/GO 37.449

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte ré intimada, através de seu(s) procurador(es), para que 

fique ciente do recurso interposto pela parte adversa, bem como para que, 

caso julgue pertinente, ofereça contrarrazões.

Jauru, 25 de outubro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 15162 Nr: 976-97.2011.811.0047

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria dos Anjos Machado da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luis de Almeida 

Avelar - OAB:9721-A/MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Sejam as partes intimadas acerca do retorno dos autos da Instância 

Superior, bem como para que, caso queiram, se manifestem nos autos.

Jauru, 26 de outubro de 2018.
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Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 49034 Nr: 1412-12.2018.811.0047

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldir Luis Garcia de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo de Carvalho Urbanin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja intimada a parte autora, por intermédio de seu(s) patrono(s), a fim 

de que efetue o pagamento referente à diligência do Oficial de Justiça, a 

ser recolhida mediante Guia de Pagamento emitida no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, no link “Emissão de Guias Online” e, em 

seguida, “Emissão de Guia de Diligência”, no prazo de 15 (quinze) dias, 

identificando o local da intimação de cada intimando(a), devendo ser 

acostado aos autos o respectivo comprovante, possibilitando, assim, o 

cumprimento do mandado a ser expedido nos autos;

2. Seja intimada, ainda, que a emissão da referida Guia de Pagamento 

deverá ser realizada de modo a constar a correta identificação do 

processo, sob pena de inviabilizar o cumprimento do respectivo mandado.

Jauru, 9 de outubro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32706 Nr: 27-68.2014.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ativos S. A Securitizadora de Creditos Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P D PEREIRA RODRIGUES & CIA LTDA ME, 

Paulo Douglas Pereira Rodrigues, Carlos Alberto Pereira Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte exequente intimada, através de seu(s) patrono(s), a fim de 

que se manifeste nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentando 

planilha atualizada do débito, com a inclusão da multa e honorários 

advocatícios arbitrados, bem como para requerer o que entender de direito 

para prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

Jauru, 26 de outubro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 36101 Nr: 631-92.2015.811.0047

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMdS, MdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 Vistos.

DÊ-SE nova vista ao Parquet, para se manifestar acerca da petição e 

documentos apresentados pelo executado às fls. 199/127.

Cumpra-se, às providências.

Jauru/MT, 26 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47873 Nr: 782-53.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidnei Aquino de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, face ao preenchimento dos requisitos preconizados no 

art. 3º, § 12º, do DL n. 911/69, tais como cópia da petição inicial e decisão 

que deferiu a medida liminar (fls. 03/09), EXPEÇA-SE MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO do veículo indicado na decisão liminar, que deverá 

ser depositado em favor dos representantes da parte autora, ou a quem 

esta indicar. DEFIRO os benefícios previstos no artigo 212, §1º e § 2º do 

Novo Código de Processo Civil, bem como a autorização para que o Sr. 

Meirinho até as comarcas contíguas, para dar integral cumprimento ao 

referido mandado nos termos do artigo 217 do CPC.Por fim, caso o 

Meirinho constate a necessidade de reforço policial, desde já autorizo, 

devendo ser oficiada a Autoridade Policial para que disponibilize um 

agente.Realizada a apreensão do veículo, COMUNIQUE-SE, via malote 

digital, o juízo originário, a fim de que providencie a intimação da instituição 

financeira para retirá-lo do local depositado, no prazo máximo de 48 

(quarenta e oito) horas, nos termos do art. 636, da CNGC. Advirto que o 

malote digital devera ser instruído com o despacho, certidão do oficial e 

informações do local onde está depositado o objeto, nos termos do art. 

636, §1°, da CNGC.Por fim, acrescento que os atos de intimação e citação 

deverão ser praticados na ação de busca e apreensão, uma vez que o 

art. 3º, § 12º, do DL n. 911/69 confere a este juízo autorização apenas 

para realização da apreensão do bem. Após, a petição terá exaurido sua 

finalidade, razão pela qual, desde já declaro extinto o feito, com 

consequente REMESSA dos autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Jauru/MT, 25 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 41059 Nr: 954-63.2016.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dilermano Silva, Anita Rezende Botelho Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTA 

A EXECUÇÃO, consoante regra ínsita no artigo 924, inciso II, e artigo 925, 

ambos do Código Processual Civil.Em decorrência do princípio da 

causalidade, condeno a parte executada ao pagamento das custas e 

despesas processuais, acaso existentes.No que se refere aos honorários 

de sucumbência este deverão observar o que foi estipulado no acordo de 

fls. 59/62 dos autos.INTIMEM-SE as partes acerca da presente 

sentença.Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as 

providências necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do 

Provimento nº 12/2017-CGJ.Publique-se. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 25 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 50771 Nr: 2442-82.2018.811.0047
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 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabio Barbosa dos Santos, Patricia Gonçalves 

Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO FERNANDES 

RIBEIRO - OAB:21787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

 Tendo em vista que o feito envolve interesses de incapaz e que a 

homologação do acordo celebrado entre as partes deverá ser precedida 

de manifestação do Ministério Público (art. 698, do CPC), determino a 

INTIMAÇÃO do Parquet para tal desiderato.

Após, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se, às providências.

Jauru/MT, 25 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32234 Nr: 1090-65.2013.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU DE LANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Gomes 

Albéfaro - OAB:2361

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE, em decorrência da 

prescrição da pretensão punitiva estatal, o que faço com fundamento no 

art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, c/c art. 111, inciso I, todos do 

Código Penal.Sem custas.Por se tratar de sentença absolutória/extintiva 

da punibilidade, desnecessária a intimação do acusado, bastando a 

intimação de seu defensor, nos termos do art. 980, § 7º e 1.387, da 

CNGC.COMUNIQUE-SE a presente decisão aos órgãos e instituições de 

praxe (Cartório Distribuidor, Institutos de Identificação Criminal, INFOSEG e 

à Delegacia de Polícia de onde proveio o respectivo procedimento 

inquisitorial), CERTIFICANDO-SE as comunicações nos autos.Certificado o 

trânsito em julgado e cumpridas todas as diligências, REMETAM os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as 

providências necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do 

Provimento nº 12/2017-CGJ.Publique-se. Intimem-se. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Jauru/MT, 26 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33879 Nr: 1076-47.2014.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON DE FREITAS CAIRES, Leonardo Duarte 

Medeiros, Daniel Malaquias dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aisi Anne Lima Tiago - 

OAB:16.657, Ana Lúcia de Freitas Alvarez - OAB:MT 8.311, Arles 

Dias Silva - OAB:15764, Luiz Nelson Zuchetti Júnior - OAB:OAB-MT 

15.130

 VistosAnalisando os autos, verifica-se que os denunciados DANIEL 

MALAQUIAS DOS SANTOS, LEONARDO DUARTE MEDEIROS e MILTON DE 

FREITAS CAIRES, aceitaram a proposta de suspensão condicional do 

processo ofertada pelo Ministério Público em audiência, no dia 25 de 

JULHO de 2016, ou seja, há mais de 02 (dois) anos (fls. 

461/463).Depreende-se, através do comprovante de fls. 491, que o 

denunciado LEONARDO DUARTE MEDEIROS efetuou o pagamento da pena 

pecuniária que lhe foi endereçada (R$ 3000,00, com 20% de desconto = 

R$ 2.400,00), entretanto, não há informes de cumprimento da medida em 

relação aos demais réus.Assim, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE do 

acusado LEONARDO DUARTE MEDEIROS(...).No tocante aos corréus, 

determino que:a)INTIMEM-SE o réu DANIEL MALAQUIAS DOS SANTOS, 

pessoalmente e através de seu advogado, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias comprovar o cumprimento das condições assumidas. Decorrido o 

prazo, certifique e voltem conclusos para designação de audiência de 

justificação.b)EXPEÇA-SE carta precatória, deprecando apresentação da 

proposta de suspensão condicional ao réu MILTON DE FREITAS CAIRES, 

instruindo-a com cópia da ata de audiência realizada no dia 25/07/2016 

(fls. 461/463);c)INTIME-SE a Prefeitura de Figueirópoli por seu prefeito, 

para que informe, em 05 (cinco) dias, se recebeu as madeiras referidas 

na audiência, em caso positivo, em igual prazo, deverá apresentar 

relatório e comprovantes referentes à destinação pública da matéria 

prima.d)Em relação ao pedido de doação do restante da madeira 

apreendida - 04 pranchas e 101 caibros - DETERMINO seja procedida 

avaliação por oficial/avaliador, deste juízo, com urgência, dada a 

efemeridade do bem em questão.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 26 de outubro de 2018.

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 24433 Nr: 547-25.2014.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL BALDOINO DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGÉLICA LUIZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013 INTIMO as partes, através de seus procuradores, 

para que manifestem acerca do laudo, podendo inclusive requerer maiores 

esclarecimentos. Prazo: 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37328 Nr: 1750-17.2017.811.0048

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PUPIN, VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ CORTEZ BENEDITO - 

OAB:273.773, BRUNO DELGADO CHIARADIA - OAB:177.650, ELAINE 

LIBERATO DE OLIVEIRA - OAB:247.647, LUCAS DE JESUS SANTOS - 

OAB:338.035, MILENA GROSSI DOS SANTOS MEYKNECHT - 

OAB:292.635, PAULO CELSO POMPEU - OAB:129.933, ROBERTO 

COSTA - OAB:123.992

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISRAEL ASSER EUGENIO - 

OAB:16562, Jomas Fulgencio de Lima Junior - OAB:11785, 

RONIMARCIO NAVES - OAB:6228-MT

 Impulsiono os presentes autos, a fim de intimar as partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial acostado em ref:93, no prazo de 05 

(dias).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 47148 Nr: 2602-07.2018.811.0048

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS BORGES GARCIA, MARCOS 

BORGES GARCIA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16691 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da Parte Autora para, no prazo legal, 

providenciar o depósito da diligência do Oficial de Justiça, através de 

emissão de guias no site deste tribunal, para efetivo cumprimento da Carta 

precatória

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46320 Nr: 2284-24.2018.811.0048

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ODETE ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL PARMIGIANI - 

OAB:19762/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DE SOUSA - 

OAB:11319, PROCURADOR(A) FEDERAL - OAB:

 Vistos.

1. Diante da necessidade de readequação de pauta, redesigno a audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 12/12/2018, às 13h30min 

(horário oficial de Mato Grosso), nos termos da decisão de Ref:4.

2. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 24 de outubro de 2018.

 ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46614 Nr: 2408-07.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCY DA COSTA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANI MANTOVANI CARRENHO 

- OAB:8308-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Diante da necessidade de readequação de pauta, redesigno a audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 12/12/2018, às 17h30min 

(horário oficial de Mato Grosso), nos termos da decisão de Ref: 4.

2. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 24 de outubro de 2018.

 ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 42673 Nr: 678-58.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIOVALDO ALVES DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Vistos.

1. Diante da necessidade de readequação de pauta, redesigno a audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 12/12/2018, às 16h00min 

(horário oficial de Mato Grosso), nos termos da decisão de Ref: 14.

2. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 24 de outubro de 2018.

 ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44549 Nr: 1587-03.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINO BISPO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIANCA ANTUNES 

TORREMOCHA - OAB:20.625-E, LUZIA STELLA MUNIZ - OAB:4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DE SOUSA - 

OAB:11319, PROCURADOR(A) FEDERAL - OAB:

 Vistos.

1. Diante da necessidade de readequação de pauta, redesigno a audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 12/12/2018, às 14h30min 

(horário oficial de Mato Grosso), nos termos da decisão de Ref: 12.

2. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 24 de outubro de 2018.

 ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46593 Nr: 2398-60.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Diante da necessidade de readequação de pauta, redesigno a audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 12/12/2018, às 17h00min 

(horário oficial de Mato Grosso), nos termos da decisão de Ref: 4.

2. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 24 de outubro de 2018.

 ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 45993 Nr: 2157-86.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BENTA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOVIS DOS SANTOS CUSTODIO 

JUNIOR - OAB:22128/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Vistos.

1. Diante da necessidade de readequação de pauta, redesigno a audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 12/12/2018, às 16h30min 

(horário oficial de Mato Grosso), nos termos da decisão de Ref: 12.

2. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 24 de outubro de 2018.

 ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44683 Nr: 1649-43.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE FREITAS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Diante da necessidade de readequação de pauta, redesigno a audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 12/12/2018, às 15h00min 

(horário oficial de Mato Grosso), nos termos da decisão de Ref: 11.

2. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 24 de outubro de 2018.

 ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44503 Nr: 1564-57.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURENTINO BISPO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA STELLA MUNIZ - 

OAB:4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Vistos.

1. Diante da necessidade de readequação de pauta, redesigno a audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 12/12/2018, às 14h00min 

(horário oficial de Mato Grosso), nos termos da decisão de Ref:12.

2. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 24 de outubro de 2018.

 ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 36976 Nr: 1607-28.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZINEIDE GONÇALO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 Vistos.

1. Diante da necessidade de readequação de pauta, redesigno a audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 12/12/2018, às 15h30min 

(horário oficial de Mato Grosso), nos termos da decisão de Ref: 32.

2. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 24 de outubro de 2018.

 ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 23370 Nr: 1424-96.2013.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GELCY SILVA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - 

OAB:15310/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003/A, 

VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kerolayne Lorrayne 

Castaldeli Gualberto - OAB:19873/O MT, PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, nas pessoas 

dos seus procuradores, para que se manifestem sobre o retorno dos 

autos da segunda instância, requerendo o que entenderem de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 10538 Nr: 183-92.2010.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CRMV-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JR LEILÕES S/C LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, nas pessoas 

dos seus procuradores, para que se manifestem sobre o retorno dos 

autos da segunda instância, requerendo o que entenderem de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 10091 Nr: 1147-22.2009.811.0048

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENER ARAÚJO CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINNE SANTOS MALHADO - 

OAB:15140, RICARDO GOMES DE ALMEIDA - OAB:5985/MT

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, nas pessoas 

dos seus procuradores, para que se manifestem sobre o retorno dos 

autos da segunda instância, requerendo o que entenderem de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 22979 Nr: 1041-21.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULINDA ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT, CÂMARA 

MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEROLAYNE LORRAYNE 

CASTALDELI GUALBERTO - OAB:19873/O, PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, nas pessoas 

dos seus procuradores, para que se manifestem sobre o retorno dos 

autos da segunda instância, requerendo o que entenderem de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 34249 Nr: 300-39.2017.811.0048

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HUMBERTO 

DAMASCENA - OAB:4846-MT

 Processo nº. 300-39.2017.811.0048

Código n.º 34249

 VISTOS ETC.,

1. Considerando a informação contida no Ofício nº. 616/2018/DP 

Juscimeira-MT de que o reeducando José da Silva foi preso nesta, 

designo audiência de custódia para o dia 29/10/2018 às 14h00min (horário 

oficial de Cuiabá - MT).

2. Intimem-se o reeducando, bem como o(a) representante do Ministério 

Público e o(a) Advogado(a) de Defesa.

3. Cumpra-se.

De Jaciara/MT para Juscimeira/MT, 26 de outubro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65647 Nr: 615-49.2015.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO HENRIQUE RIBEIRO DUTRA, JEFERSON 

ALVES DE SOUSA, KENNEDY WANDERSON BEZERRA LOPES, 

ANDERSON DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:
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 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Defiro o pedido do Ministério Público e decreto a revelia do denunciado 

Jeferson Alves de Sousa, que foi intimado para a presente audiência e 

não compareceu ao ato.

Defiro o pedido da Defesa, oficie-se a Prefeitura de Marcelândia para que, 

no prazo de 10 dias, informe o valor do prejuízo que teve com o furto dos 

denunciados.

Defiro o pedido do MP, REVOGO a condição dos denunciados de 

comparecer em Juízo periodicamente (fls. 54-V).

Aguarde-se o retorno das cartas precatórias, bem como da resposta da 

Prefeitura. Após, vistas às partes para alegações finais no prazo legal de 

forma sucessiva. Em seguida, voltem os autos conclusos para a 

sentença.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 17h30min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário de 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 25 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 77333 Nr: 1001671-41.2017.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIRMINO NASCIMENTO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Encerrada a instrução processual, voltem os autos para a sentença.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 15h10min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 23 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46492 Nr: 278-70.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DE OLIVEIRA CARREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CESAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Existe determinação judicial a cumprir, fls.42, a Secretaria para ato do 

ofício;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72281 Nr: 843-53.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ SOMERFLD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Encerrada a instrução processual, voltem os autos para a sentença.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 14h30min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 23 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 38261 Nr: 1712-02.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA SANTO EXPEDITO LTDA-ME, 

EZEQUIAS PEREIRA PAULINO, IRENE RIBEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B, Osvaldo Antonio de Lima - OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que foi bloqueado um valor ínfimo, determino o seu 

desbloqueio.

Após, à Secretaria para cumprir as determinações da decisão anterior.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia, 23 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71882 Nr: 655-60.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON KOCHAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Encerrada a instrução processual, voltem os autos para a sentença.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 15h10min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 23 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72932 Nr: 1203-85.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MGD, PCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MARCELÂNDIA - OAB:, Gustavo Dias Cintra Mac Cracken - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Existe determinação judicial a cumprir, fls.43, a Secretaria para ato do 

ofício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 78532 Nr: 2290-42.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISTELA BITENCOURT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 
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GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de reconsideração formulado pela requerente 

MARISTELA BITENCOURT (fl.39), anexando aos autos documentos para 

agregar o pedido de liminar (fls.40), reiterando, por conseguinte, o pedido 

para concessão da tutela almejada.

Em análise ao petitório, prima facie, consigo que é dever das partes, em 

seus pedidos, instruí-los com todas as documentações pertinentes ao seu 

intento.

Partindo disso, mantenho a decisão à fl.36, a qual poderá e deverá ser 

revista após a análise da contestação.

Acrescento ainda, que igualmente, a parte autora não colacionou ao seu 

pedido inicial provas ou informações que demonstrassem prejuízos e 

urgência imediata para o deferimento da tutela (fumus e periculum), além 

do mais, o parecer do NAT à fl.34-v/35, colaciona aos autos a informação 

de que o medicamento requerido não possui comprovação de sua 

eficácia.

Assim, mantenho in totum a decisão à fl.36.

Cite-se. Intimem-se.

 Às providências.

Marcelândia/MT, 25 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74516 Nr: 2064-71.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAZIELLI MONSSON, JURANDI SANTANA, 

SAMUEL SALES BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:20.430, GABRIELLE BORIN NAVARRO - OAB:21951-O

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Declaro formalmente RECEBIDA a DENÚNCIA, pelos fundamentos já 

explicitados na decisão anterior.

Determino a destruição das drogas apreendidas pela Autoridade Policial. 

Oficie-se à Autoridade Policial.

Mantenho o réu algemado a fim de garantir a segurança dos servidores, 

advogados, Promotor de Justiça, Juiz e jurisdicionados, diante dos últimos 

acontecimentos no Estado de Mato Grosso, uma vez que têm ocorrido 

agressões por parte dos réus a Juízes e Promotores de Justiça.

Defiro o pedido de item 17, rementam-se os depoimentos de Rafaela e 

Zenira para a Autoridade Policial conforme requerido.

 Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, INDEFIRO-O, 

considerando que a instrução probatória já se encerrou não se podendo 

falar em excesso de prazo, bem como a prisão é necessária para a 

garantia da ordem pública, considerando que o réu possui/possuiu outros 

procedimentos criminais no Estado, além da gravidade em concreto do 

delito, uma vez que o acusado foi denunciado por três fatos criminosos, 

quais são: tráfico e associação para o tráfico, bem como vias de fato.

Recolha-se a Carta Precatória para oitiva da testemunha Jean Carlos 

Rodrigues. Alegações finais já apresentadas pelo MP, vistas à Defesa 

para alegações finais no prazo legal de forma sucessiva. Após, voltem os 

autos conclusos para sentença.

Defiro o pedido de item 18.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 17h30min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário de 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 24 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 77189 Nr: 1570-75.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CESAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Determino o apensamento dos autos aos autos 61390.

Redesigno a solenidade para a data de 24/01/2019 às 14h40. Cite-se e 

Intime-se a requerida. Saem os presentes intimados.

Após o apensamento, venham os autos conclusos para a decisão sobre a 

revogação dos alimentos pelos avós das crianças, uma vez que o pai 

assumiu a responsabilidade.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 16h50min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 24 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74516 Nr: 2064-71.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAZIELLI MONSSON, JURANDI SANTANA, 

SAMUEL SALES BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:20.430, GABRIELLE BORIN NAVARRO - OAB:21951-O

 Determino a intimação das testemunhas Adriano José Rodrigues da Silva, 

no endereço da Madeireira Tirapele, Setor Industrial, trabalha na fábrica de 

portas da empresa; Carlos Rodrigues da Silva, serviços gerais do setor de 

obras da Prefeitura de Marcelândia, para a audiência desta data, devendo 

comparecer ao Fórum. Sirva a presente decisão como mandado.

 Marcelândia/MT, 24 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67557 Nr: 57-43.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADANM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDS-M, VDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Consoante ao petitório à (fl. 54/54v), defiro o pedido.

EFETIVE-SE o bloqueio nas contas das executadas através do sistema 

BACEN-JUD, na quantidade suficiente para o do valor atualizado da dívida 

fls. 55/55v. JUNTE-SE aos autos cópia da operação. Efetivado o bloqueio 

com sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo 

Sistema BACEN-JUD e que a quantia indicada seja transferida para a 

Conta única, na forma do item 2.19.5.1 da CNGC.

Se a penhora online for realizada com sucesso, INTIME-SE a parte 

Executada, para apresentar embargos no prazo de 15 (quinze) dias.

Não apresentados os embargos, CERTIFIQUE-SE e, nesse caso, fica 

desde já DEFERIDO o levantamento do valor depositado na forma a ser 

postulada pela parte Credora que deverá ser INTIMADA para se 

manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Caso a penhora online reste infrutífera, INTIME-SE a parte Exequente para 

pugnar o que entender de direito para o andamento do feito, no prazo de 

10 (dez) dias, sob as penas da lei.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 19 de outubro de 2018.
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Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62906 Nr: 66-73.2014.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLAÇO & COLAÇO LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:5871/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA-

Trata-se de ação de execução fiscal proposta pelo Banco Bradesco s.a 

em face de Colaco & Colaco Ltda-me, para recebimento de crédito.

Destarte, em manifestação à fls. 106 dos autos, a exequente pugna pela 

extinção do feito, em razão do adimplemento do débito.

É o breve relatório.

DECIDO.

Consubstanciado ao que consta nos autos, verifica que o executado 

quitou o débito objeto dos autos, e, por conseguinte, a exequente requer a 

extinção do feito e seu posterior arquivamento.

Assim, tendo em vista a satisfação do crédito, conforme noticiado pelo 

requerente, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 924, II do Código de Processo Civil.

 Proceda-se ao levantamento de eventuais penhoras ou restrições que 

houver nos autos em nome do executado.

Condeno o executado em custas processuais e honorários de 

sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas de 

estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Marcelândia/MT, 19 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75691 Nr: 813-81.2018.811.0109

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEI TIDRE DA SILVA, RLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ TEIXEIRA LUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON OLIMPIO PINTO - 

OAB:23858/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de justiça gratuita de fls. 14.

Intime-se pessoalmente a parte autora para emendar a inicial trazendo aos 

autos o acordo celebrado entre as partes e homologado em Juízo.

 Marcelândia/MT, 19 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48529 Nr: 354-60.2010.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVDA&CL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELE MARCONI MARIO 

- OAB:18.812-B

 Vistos etc.

Consoante ao petitório à (fl. 64), defiro o pedido.

EFETIVE-SE o bloqueio nas contas das executadas através do sistema 

BACEN-JUD, na quantidade suficiente para o do valor atualizado da dívida 

fls. 64v/65. JUNTE-SE aos autos cópia da operação. Efetivado o bloqueio 

com sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo 

Sistema BACEN-JUD e que a quantia indicada seja transferida para a 

Conta única, na forma do item 2.19.5.1 da CNGC.

Se a penhora online for realizada com sucesso, INTIME-SE a parte 

Executada, para apresentar embargos no prazo de 15 (quinze) dias.

Não apresentados os embargos, CERTIFIQUE-SE e, nesse caso, fica 

desde já DEFERIDO o levantamento do valor depositado na forma a ser 

postulada pela parte Credora que deverá ser INTIMADA para se 

manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Caso a penhora online reste infrutífera, INTIME-SE a parte Exequente para 

pugnar o que entender de direito para o andamento do feito, no prazo de 

10 (dez) dias, sob as penas da lei.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 19 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 47281 Nr: 1074-61.2009.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SILVA 

DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:, CLAUDIO LEME ANTÔNIO - OAB:12.613/B

 Vistos etc.

Analisando a defesa prévia apresentada pelo réu à fl.148/148V, tudo mais 

que dos autos consta, verifico não incidir nenhum caso de absolvição 

sumária, previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal ou de 

extinção de punibilidade. Assim sendo, RECEBO A DENÚNCIA, 

considerando que estão presentes a prova da materialidade e indícios 

suficientes de autoria consubstanciados nos documentos juntados aos 

autos.

Diante disso, com a finalidade de dar continuidade ao feito DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o DIA 19 MARÇO DE 2019 ÀS 

13:30 HORAS.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia, fl.10, para 

comparecerem à audiência designada, sob as penas da lei, as quais 

também foram arroladas pela defesa (fl.148v).

Sendo o caso, expeça-se carta precatória para inquirição de testemunhas 

residentes fora da comarca.

Intime-se o denunciado, bem como o advogado dativo de forma pessoal.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 19 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67230 Nr: 1280-65.2015.811.0109

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON ANTONIO ROSSETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER HENRIQUE RICCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO EDUARDO POLIDORIO - 

OAB:13968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Intime-se a parte (__) autora (X) ré, para, em 05 dias, manifestar(em)-se 

sobre fls. 69.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 24708 Nr: 12-93.2003.811.0109

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANE MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR RIBEIRO, M. L. GIROTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER JOSÉ AZEVEDO - OAB:MT- 

9.982/B, JOSÉ ROBERTO ALVIM - OAB:3285/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Consubstanciado no pedido do advogado da parte autora à fl. 187, 

ACOLHO e REDESIGNO a audiência de justificação para a data de 

28/03/2019, às 13h30min, tendo em vista que até o presente momento não 

foi cumprida a carta precatória expedida.

 Intimem-se as partes e os indicados através de mandado, devendo o 

Oficial de Justiça intimar também as pessoas que estiverem no imóvel; bem 

como intimem-se os réus incertos e desconhecidos por edital.

Comunique-se o Juízo Deprecado, solicitando a intimação dos requeridos.

Intime-se a parte autora.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 26 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49064 Nr: 889-86.2010.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMUEL DE OLIVEIRA REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIÇARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, 

Eduardo Antunes Segato - OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIANE MEIRA FERREIRA 

RODRIGUES - OAB:, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.284/MT, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELLI - OAB:

 Vistos, etc.

Em razão da ausência de intimação das partes, REDESIGNO a audiência 

para a data de 27 de fevereiro de 2019, às 16:30 horas.

Atente-se a secretaria para que as expedições sejam realizadas em 

tempo hábil para o seu cumprimento.

 Cumpra-se.

 Intimem-se, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 26 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73882 Nr: 1694-92.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINESIO SCHWARZBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CESAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para trazer aos autos, no prazo de 05 dias, a 

certidão de óbito do requerente.

Após, voltem os autos conclusos com urgência.

Marcelândia/MT, 26 de outubro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 47500 Nr: 1303-21.2009.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BARROS DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 Vistos etc.

Aguarde-se o pagamento do alvará. Após, arquivem-se os autos. Se não 

houver pagamento, certifique-se e voltem os autos conclusos.

Marcelândia/MT, 26 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 25756 Nr: 21-55.2003.811.0109

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WDAA, ADAA, METDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NPDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido à fl.105 e 119, EFETIVE-SE o bloqueio nas contas do 

executado através do sistema BACEN-JUD, na quantidade suficiente para 

o do valor atualizado da dívida (fl.109/118). JUNTE-SE aos autos cópia da 

operação. Efetivado o bloqueio com sucesso, valerá como TERMO DE 

PENHORA o protocolo emitido pelo Sistema BACEN-JUD e que a quantia 

indicada seja transferida para a Conta única, na forma do item 2.19.5.1 da 

CNGC.

Se a penhora online for realizada com sucesso, INTIME-SE a parte 

Executada, para apresentar embargos no prazo de 15 (quinze) dias.

Não apresentados os embargos, CERTIFIQUE-SE e, nesse caso, fica 

desde já DEFERIDO o levantamento do valor depositado na forma a ser 

postulada pela parte Credora que deverá ser INTIMADA para se 

manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Ainda, caso reste infrutífera a pesquise e bloqueio via bacenjud, defiro a 

busca de veículos, através do Sistema RENAJUD requerido à fl.105 e 119. 

Caso seja encontrado bem passível de penhora, PROCEDA À RESTRIÇÃO, 

valendo como termo o próprio extrato.

Se a penhora for realizada integralmente com sucesso, INTIME-SE a parte 

Executada para apresentar embargos.

Apresentados os embargos, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar em igual prazo.

Não apresentados os embargos, CERTIFIQUE-SE e diga a parte credora 

em 10 (dez) dias.

Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a parte exequente para que 

indique, no prazo de 30 (trinta) dias, a existência de bens do devedor 

passíveis de penhora, bem como, manifeste-se quanto a adjudicação do 

veículo penhorado à fl.83

 Após, volte concluso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia, 25 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 77534 Nr: 1773-37.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO TEIXEIRA BASILIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE CASADEI - OAB:6989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista que o perito judicial já acompanha preteritamente o autor, 

e, com escopo de assegurar imparcialidade necessária, REVOGO sua 

nomeação à fl.14/15, e, NOMEIO como perito judicial Dr. WALMIR MUNIZ, 

médico que desempenha suas funções nesta comarca de Marcelândia, 

devendo a parte autora se dirigir ao hospital municipal “Maria Zélia”, para 

realização de perícia, a qual fica DESIGNADA para o dia 06 de novembro 

de 2018, ÀS 10HS00MIN.

Fixo os honorários periciais no importe de R$234,80 (duzentos e trinta e 

quatro reais e oitenta centavos) nos termos da Resolução nº 541/2007 do 

CJF.

Ficam mantida as demais determinações às fls. 14/15.

APÓS a juntada do laudo, conclusos os autos para análise do pedido de 

tutela antecipada.

INTIME-SE a parte autora para comparecer no local, dia e horário 
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designados pelo expert para se submeter ao exame pericial.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 25 de outubro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73118 Nr: 1302-55.2017.811.0109

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLNEI ROBERTO TIRAPELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Atenda-se a(s) diligência(s) de fls.41, conforme requerida(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 77710 Nr: 1886-88.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO FLÁVIO VITORINO, MARLEI DOS REIS 

VITORINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO LUIZ PADOVANI, CRISTIANE 

BULGARELLI PADOVANI, CEZAR DE ANGELO VELLINE, ALGACIR 

FISTAROL, JUCIANA ANGELI FISTAROL, ADILSON FRANCISCO 

FISTAROL, JOÃO LUIZ CAMPANA DE MORAES, APARECIDA PERES 

VELLINI, ELISABETE DOMINGUES VELLINI DE MORAES, ELIANE FATIMA 

FERRARI, MARIA BEATRIZ BUENO DOMINGUES, MARIANA BUENO 

DOMINGUES, RAFAEL DOMINGUES DE MORAES, JULIANY ISHII DE SOUZA 

MORAES, BANCO BRADESCO S.A, BANCO DO BRASIL S/A, MARÍLIA 

DOMINGUES DE MORAES, DANILO LEANDRO SANTOS DE CASTRO, 

BANCO COOPERATIVO DE CRÉDITO – SICREDI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES BATISTA DE LIMA 

NETO - OAB:7525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Expeça-se carta precatória para citação dos requeridos Rafael Domingues 

de Moraes e Juliany Ishii de Souza Moraes, no endereço indicado à fl. 

181-v, na comarca de Itaporã/MS.

Quanto à requerida Elisabete Domingues Vellini de Moraes, esta foi citada 

à fl.178-v

 Cumpra-se.

 Marcelândia/MT, 23 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63480 Nr: 573-34.2014.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:MT/13.431-A

 Vistos, etc.

Diante da juntada da planilha de cálculo às fls.240 e seguintes, defiro o 

pedido de fls.235dos autos, no que tange a penhora on line requerida.

 EFETIVE-SE o bloqueio nas contas do executado através do sistema 

BACEN-JUD, na quantidade suficiente para o do valor atualizado da dívida 

(fl.241). JUNTE-SE aos autos cópia da operação. Efetivado o bloqueio com 

sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo 

Sistema BACEN-JUD e que a quantia indicada seja transferida para a 

Conta única, na forma do item 2.19.5.1 da CNGC.

Se a penhora online for realizada com sucesso, INTIME-SE a parte 

Executada, para apresentar embargos no prazo de 15 (quinze) dias.

Não apresentados os embargos, CERTIFIQUE-SE e, nesse caso, fica 

desde já DEFERIDO o levantamento do valor depositado na forma a ser 

postulada pela parte Credora que deverá ser INTIMADA para se 

manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Caso a penhora online reste infrutífera, intime-se o exequente para no 

prazo de 10 (dez) dias requerer o que for de direito, sob pena de 

arquivamento.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 24 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48190 Nr: 15-04.2010.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENTIL BELLORINI MEZZALIRA, MARCOS LEVI 

BERVIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Seefeld Werner - 

OAB:7839-B/MT, Gerson Luis Werner - OAB:MT - 6298-A, LUCIANA 

WERNER - OAB:12222/MT, LUCIANA WERNER BILHALVA - OAB:12222, 

MARCOS LEVI BERVIG - OAB:6312-A

 -SENTENÇA-

Trata-se de ação penal para apurar a prática do crime de injúria e calúnia 

e coação no curso do processo, previsto nos artigos 138 c.c artigo 141 e 

artigo 344, todos do Código Penal, em desfavor de GENTIL BELLORINI 

MEZZALIRA e MARCOS LEVI BERVIG.

É a síntese do necessário.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal foi ajuizada para apuração das práticas delitivas descritas 

nos artigos 138 e 140, c.c artigo 141 e artigo 344, todos do Código Penal, 

porém, verifica-se nos autos que, do recebimento da denúncia, em 23 de 

março de 2010 (fls. 66), até a presente data já se transcorreram mais de 

08 (oito) anos, sem que houvesse outra causa de interrupção da 

prescrição.

 Destarte, consoante às diretrizes esculpidas nos art. 107, inciso IV e 

artigo c/c artigo 109, inciso VI, ambos do Código Penal, está prescrita a 

pretensão punitiva estatal, motivo pelo qual, DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do indiciado GENTIL BELLORINI MEZZALIRA e MARCOS 

LEVI BERVIG, pelos crimes descritos nos artigos 138 c.c artigo 141, II, e 

artigo 344, do Código Penal.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, mediante as baixas e 

anotações de praxe.

Marcelândia/MT, 25 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61540 Nr: 237-64.2013.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELINA APARECIDA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, NÁDIMA THAYS DIAS DE MENDONÇA - OAB:21160/O, 

RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO ROBERTO 

DALMAGRO - OAB:12205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Para cumprimento dos termos da sentença (fl.103), no que tange a 

implantação do benefício concedido (auxílio doença c/c aposentadoria por 

invalidez), consigno que a data para considerar como marco de DIB, será 

de 27/12/2010 (indeferimento administrativo).

Por fim, DETERMINO a secretaria que oficie a Gerência Executiva do INSS 

respectiva, para cumprimento da ordem para implantação do beneficio, 
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conforme já sentenciado às fls. 103, além do envio das cópias 

necessárias (fl.116).

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 23 de outubro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74220 Nr: 1878-48.2017.811.0109

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PCC, SCDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo César Barbosa dos 

Santos - OAB:11688-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face ao exposto, julgo procedente o pedido, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, I do CPC, e, determino que se expeça mandado 

de retificação ao Cartório de Registro Civil de Marcelândia/MT, para que 

faça a devida correção no assento de nascimento de matrícula nº 

06358601552011100016048000714897, averbando-se os seguintes 

dados:Nome: PAOLA CRISTINA DE ANDRADE CHECHI Nome da genitora: 

SOLANGE CAMINI DE ANDRADEAvós maternos: JOSÉ ALVES DE 

ANDRADE e LUCENA CAMINIEm tempo, os demais dados do registro, 

permanecerão incólumes. Decorrido o prazo para eventual recurso, 

CERTIFIQUE-SE, após, remetam-se os autos ao ARQUIVO com as baixas e 

cautelas de praxe.Em tempo, tendo em vista a nomeação de advogado 

dativo em prol da autora, fixo os honorários advocatícios no importe de 05 

URH. À secretaria para que expeça a certidão necessária.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Marcelândia/MT, 25 de outubro de 2018.Rafael 

Siman CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 76956 Nr: 1464-16.2018.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL ROCHA DIAS, JOÃO PEDRO DE 

ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Arruda dos Santos - 

OAB:OAB/MT 23.482

 etc.Consoante ao requerimento do denunciado Rafael Rocha Dias à fl.84 

e parecer favorável do Ministério Público à fl. 87, DEFIRO a mudança de 

endereço requerida.Destarte, o denunciado deverá manter-se no 

endereço informado (fl.85), bem como, atender as intimações judiciais, 

comparecendo neste fórum, se necessário, sob pena de decretação de 

sua prisão preventiva.Ainda, quanto ao pedido de nomeação de advogado 

dativo, requerido pelo denunciado João Pedro Arruda (fl.77), considerando 

a inexistência de núcleo da Defensoria Pública nesta comarca, NOMEIO o 

Dr. Eliton Rezende de Jesus: Rua Cascavel, nº. 1057, Centro, Tel. 

3536-2285, Marcelândia/MT, para promover sua defesa nesta ação 

penal.Tomando em conta a natureza da causa, FIXO os honorários do 

mencionado advogado em 10 URH.Nos termos do artigo 2º do Provimento 

nº 09/2007/CGJ, o advogado nomeado para o munus público não caberá 

os privilégios processuais garantidos aos Defensores Públicos. Deixo 

consignado os termos dos §§ 1º e 4º do mencionado provimento, para fins 

d e  c o n h e c i m e n t o  e  a d v e r t ê n c i a  a o s  a d v o g a d o s 

nomeados(...).1)ANOTE-SE a presente nomeação no relatório a ser 

encaminhado semestralmente à Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos 

do artigo 7º, do referido Provimento.2)INTIMEM-SE o advogado mencionado 

para apresentar defesa prévia, na forma da lei. Por fim, intimem-se os 

causídicos para apresentação das defesas prévias respectivas, após, à 

secretaria para que certifique nos autos a comunicação do Juízo de São 

Félix do Xingu da apreensão de Rafael Rocha Dias. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Marcelândia/MT, 23 de outubro de 2018.Rafael 

Siman CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 69459 Nr: 979-84.2016.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO JOSE MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Vistos, etc.

Em razão da ausência de intimação das partes, REDESIGNO a audiência 

para a data de 11 de abril de 2019, às 15:00 horas.

Atente-se a secretaria para que as expedições sejam feitas em tempo 

hábil para o seu cumprimento.

Cumpra-se.

 Intimem-se, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 25 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71879 Nr: 652-08.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCIDIO MARCOLINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Encerrada a instrução processual, voltem os autos para a sentença.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 15h10min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 23 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71881 Nr: 654-75.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IRENE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Encerrada a instrução processual, voltem os autos para a sentença.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 15h10min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 23 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72556 Nr: 1003-78.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: EURIDES NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Encerrada a instrução processual, voltem os autos para a sentença.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 15h10min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 23 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 44937 Nr: 689-50.2008.811.0109

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo H. Cubitza - 

OAB:10742, Leonardo Henrique Alves de Oliveira - OAB:11.638, 

THIAGO SILVEIRA - OAB:12.963

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Expeçam-se cartas precatórias, caso ainda não tenham sido expedidas, 

para oitiva das testemunhas da parte autora Orgeu Ortiz Kerber, Luiz 

Antônio Giroldo; José Aparecido Rodrigues do Vale; José Francisco 

Alves; Paulo Marques de Oliveira, cujos endereços estão às fls. 1591, a 

serem realizadas no Juízo Deprecado. Ressalto que a testemunha Gerson 

Francisco Balsanelli prestou depoimento nesta data, não necessitando de 

expedição de carta precatória para a sua oitiva.

Concedo o prazo de 05 dias para a parte autora localizar a testemunha 

Carlos Petrykowiski. Com o endereço, expeça-se carta precatória para 

oitiva da testemunha no Juízo Deprecado.

Indefiro o pedido do Advogado da parte autora, permitindo o depoimento 

da testemunha Marcelo Antônio Balbinote, considerando que a parte 

requerida peticionou anteriormente nos autos requerendo a substituição 

sob o fundamento de que desconhece o endereço da testemunha 

Romanthiely (fls. 1643).

Defiro o pedido da juntada aos autos do mapa feito pela testemunha.

Defiro o pedido para que a perícia seja avaliada somente na fase de 

liquidação de sentença e não seja considerada na sentença, uma vez que 

a finalidade é apurar eventuais benfeitorias no imóvel a fim de subsidiar 

eventual pedido de indenização por danos materiais.

Após o retorno das cartas precatórias, vistas às partes para alegações 

finais no prazo legal.

Em seguida, voltem os autos para a sentença.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 14h10min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 26 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 19067 Nr: 1152-60.2006.811.0109

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASTOR WEISS, WILSON WEISS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONÍSIO LEMOS MELO JUNIOR, BOHDAN 

BARANHUK SOLOGE, JOSÉ EVALDO DONA, RONI CARLOS DONA, 

DÉBORA IDALINA DENIZ MOREIRA, VERA ALICE LEMOS MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Airton Cella - OAB:3938/MT, 

Délcio Antônio de Oliveira - OAB:4050-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO MOURA BORGES - 

OAB:839 MS, IRAJÁ RESENDE DE LACERDA - OAB:11.987, IRAJÁ 

REZENDE DE LACERDA - OAB:11.987, JOSÉ ESTEVES DE LACERDA 

FILHO - OAB:2.492/MT

 Intime-se a parte autora, para, em 05 dias, manifestar(em)-se sobre fls. 

498.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48748 Nr: 573-73.2010.811.0109

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: REGINALDO GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Leite Paesano - 

OAB:

 (17) Intime-se a parte autora para, em 10 dias, requerer o que for de seu 

interesse, sob pena de extinção;

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010095-75.2016.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

DALILA SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

PABLO FERNANDO MANNRICH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT0009667A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MARCELANDIA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA DESPACHO Vistos 

etc. Redesigno a audiência agendada, tendo em vista se tratar da Fazenda 

Pública Estadual, a qual não foi intimada no prazo de 30 dias antecedentes 

a solenidade, diante disso, DESIGNO a solenidade para o dia 21/02/2019 

às 16h40min. INTIMEM-SE as partes para comparecerem a solenidade, sob 

pena da lei, bem como, atente-se a secretaria que por se tratar da 

Fazenda Publica Estadual, esta deverá ser intimada com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias antes da data da realização as solenidade. 

Ademais, ressalto que na Comarca de Marcelândia todos os processos 

eletrônicos são distribuídos e têm tramitação no PJE, portanto o Juízo é 

competente para a apreciação do pedido e a distribuição está regular. 

Será adotado ao caso o rito da Lei nº 12.153 /2009. CUMPRA-SE. 

INTIME-SE. Marcelândia/MT, 26 de outubro de 2018. Rafael Siman Carvalho 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010052-12.2014.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. BIMBATO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR OAB - MT0015532A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO E DOU FÉ, que procedo a intimação da advogada da parte 

autora para conhecimento da expedição de alvará.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010095-75.2016.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

DALILA SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

PABLO FERNANDO MANNRICH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT0009667A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MARCELANDIA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA DESPACHO Vistos 

etc. Redesigno a audiência agendada, tendo em vista se tratar da Fazenda 

Pública Estadual, a qual não foi intimada no prazo de 30 dias antecedentes 

a solenidade, diante disso, DESIGNO a solenidade para o dia 21/02/2019 

às 16h40min. INTIMEM-SE as partes para comparecerem a solenidade, sob 

pena da lei, bem como, atente-se a secretaria que por se tratar da 

Fazenda Publica Estadual, esta deverá ser intimada com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias antes da data da realização as solenidade. 

Ademais, ressalto que na Comarca de Marcelândia todos os processos 

eletrônicos são distribuídos e têm tramitação no PJE, portanto o Juízo é 

competente para a apreciação do pedido e a distribuição está regular. 

Será adotado ao caso o rito da Lei nº 12.153 /2009. CUMPRA-SE. 

INTIME-SE. Marcelândia/MT, 26 de outubro de 2018. Rafael Siman Carvalho 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010043-16.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

JOATA PROTASIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE BARBOSA DE OLIVEIRA LIRA OAB - PR0067437A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MARCELÂNDIA 

8010043-16.2015.8.11.0109 REQUERENTE: JOATA PROTASIO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO Autos nº: 8010043-16.2015.8.11.0109 

Vistos etc. INTIME-SE a parte requerente para no prazo de 05 (cinco) dias 

manifestar-se quanto à contestação apresentada (doc. 6807508 - Pág.1 e 

seguintes). Certifique-se o decurso de prazo, após, venham-me 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Marcelândia-MT, 12 de 

julho de 2018. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010004-58.2011.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ADEONI FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT0009667A-B 

(ADVOGADO(A))

KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR OAB - MT0015532A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSOEL DO PRADO ANDRADE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA OAB - MT0006739S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DESPACHO Vistos etc. DEFIRO a 

expedição do alvará, conforme requerido pelo exequente, a ser 

depositado na conta bancaria do patrono do exequente o valor que quite 

todo o débito. Destarte, em atendimento ao provimento nº 68/2018, CNJ, 

precedente a expedição deferida, INTIMEM-SE o executado para, 

querendo, interpor impugnação ou recurso, no prazo legal. Decorrido 

prazo sem manifestação, certifique-se, volte concluso. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Marcelândia/MT, 08 de outubro de 2018. Rafael 

Siman Carvalho Juiz de Direito

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63129 Nr: 1627-58.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA DELUKS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CONSTRUTORA DELUKS LTDA - ME, 

CNPJ: 03604673000149, Inscrição Estadual: 13.355.972-6. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Ação de Indenização por Danos Materiais com Pedido 

de Liminar, tendo em vista a existência de vários defeitos ocultos ao 

momento da entrega da obra apareceram, sendo neste momento 

necessário refazer a reforma do bloco A da Escola Mundo Encantado da 

Criança.

Despacho/Decisão: Autos nº 1627-58.2016.811.0111 (Código 

63129)Requerente: Município de Matupá-MT Requerida: CONSTRUTORA 

DELUKS LTDA-MEVistos.Defiro o requerimento formulado às ref.20.Cite-se 

a parte requerida, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias.Transcorrido o 

prazo, certifique-se.Após, conclusos para deliberação.CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.Matupá/MT, 21 de março de 2018.Suelen 

BarizonJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCIA MARÇAL DE 

MENDONÇA MONTEIRO, digitei.

Matupá, 25 de outubro de 2018

Iaçana Kelly dos Reis Enz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59231 Nr: 1716-18.2015.811.0111

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, JPDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDO, JSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JAQUELINE SILVA ALMEIDA, Filiação: 

José de Almeida e Maria Silva Almeida, brasileiro(a), convivente, do lar. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Ação de Destituição do Poder Familiar, com pedido de 

liminar de suspensão.

Despacho/Decisão: Processo nº 1716-18.2015.811.0111 (Código 

5 9 2 3 1 ) C l a s s e  –  A s s u n t o : D e s t i t u i ç ã o  d o  P o d e r 

FamiliarRequerente:Ministério Público EstadualMenor:Jhon Lennon Silva 

MartinsRequeridos:Emerson Martins de Oliveira e Jaqueline Silva 
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AlmeidaVistos em correição.Defiro o requerimento ministerial 

(ref.68).Cite-se a requerida, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias.Transcorrido o 

prazo, certifique-se.Após, conclusos para deliberação.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Matupá (MT), 04 de junho de 2018.Suelen 

BarizonJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCIA MARÇAL DE 

MENDONÇA MONTEIRO, digitei.

Matupá, 25 de outubro de 2018

Iaçana Kelly dos Reis Enz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55835 Nr: 80-17.2015.811.0111

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JRPDS, CAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA ANTONIO SILVA MORENO, Cpf: 

02868480152, Filiação: Clerismar Moreno Silva e Antonio Moreno, 

brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Ação de Destituição de Pátrio Poder c/c Adoção.

Despacho/Decisão: Processo nº 80-17.2015.811.0111 (Código 

55835)Classe – Assunto:Destituição do Poder FamiliarRequerente: 

Constância Alves Casais e OutroRequerida:Maria Antônio Silva 

MorenoVistos em correição.Defiro o requerimento retro formulado 

(ref.82).Cite-se a parte requerida, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias 

para cumprimento.Transcorrido o prazo, certifique-se.Após, conclusos 

para deliberação.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 06 

de abril de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCIA MARÇAL DE 

MENDONÇA MONTEIRO, digitei.

Matupá, 25 de outubro de 2018

Iaçana Kelly dos Reis Enz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68417 Nr: 1853-29.2017.811.0111

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GYOVANNA ALVES DE FRANÇA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELISSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WELISSON DA SILVA, Rg: 2165805-6, 

Filiação: Natalina Pereira da Silva e Sebastião Mariano da Silva Neto, data 

de nascimento: 09/12/1998, brasileiro(a), natural de Sinop-MT, solteiro(a), 

Telefone 66 9673-7528. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: NOTIFICAÇÃO DO AGRESSOR WELISSON DA SILVA, acima 

qualificado, INTIMANDO-O quanto a aplicação das medidas de proteção 

que obrigam O AGRESSOR, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 22, INCISO II 

E III, ALÍNEAS “A”, “B”, “C”, DA LEI Nº 11.340/06, consistentes em: I) 

Proibição de se aproximar da ofendida, de seus familiares e das 

testemunhas, no limite de 200 (duzentos) metros; II) Proibição de 

frequentar o local de trabalho e residência da vítima e familiares4) 

afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida.

Resumo da Inicial: Pedido de medidas protetivas de urgência (Lei Maria da 

Penha).

Despacho/Decisão: Autos nº: 1853-29.2017.811.0111.Código Apolo nº: 

68417.Vistos.DEFIRO a cota ministerial de Ref. 20, para tanto, 

PROCEDA-SE a intimação do ofensor via edital, com prazo de vinte (20) 

dias.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá/MT, 23 de agosto de 

2017.Suelen Barizon Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCIA MARÇAL DE 

MENDONÇA MONTEIRO, digitei.

Matupá, 25 de outubro de 2018

Iaçana Kelly dos Reis Enz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56010 Nr: 181-54.2015.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIRES DE CASTRO & LIMA LTDA ME, RINALDO 

GONÇALVES LIMA, DANIEL PIRES DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PIRES DE CASTRO & LIMA LTDA ME, 

CNPJ: 05042622000104, Inscrição Estadual: 132086930, atualmente em 

local incerto e não sabido RINALDO GONÇALVES LIMA, Cpf: 

99550148220, solteiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

DANIEL PIRES DE CASTRO, Cpf: 03021001130, solteiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 25/02/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de PIRES DE 

CASTRO & LIMA LTDA ME, RINALDO GONÇALVES LIMAE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de CDA N.º 20142730, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

20142730/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 17/04/2014

 - Valor Total: R$1.094.884,00 - Valor Atualizado: R$995.349,41 - Valor 

Honorários: R$99.534,94

Despacho/Decisão: Processo nº 181-54.2015.811.0111 (Código 

56010)Classe – Assunto:Execução FiscalExequente: Fazenda Pública 

EstadualExecutada:Daniel Pires de CastroVistos em correição.Nos termos 

do artigo 7º da Lei 6.830/80 “o despacho do Juiz que deferir a inicial 

importa em ordem para: I – citação, pelas sucessivas modalidades 

previstas no artigo 8º”;Destarte, CITE-SE a parte executada, por edital, 

com prazo de 30 (trinta) dias.Transcorrido o prazo, certifique-se.Após, 

conclusos para deliberação.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá 

(MT), 19 de fevereiro de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCIA MARÇAL DE 

MENDONÇA MONTEIRO, digitei.

Matupá, 25 de outubro de 2018

Iaçana Kelly dos Reis Enz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC
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 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64986 Nr: 2660-83.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO MENEZES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALESSANDRO MENEZES DO 

NASCIMENTO, Cpf: 05422121104, Rg: 2458763-0, Filiação: Maria da Silva 

Menezes e Ibira do Nascimento Filho, data de nascimento: 03/06/1992, 

brasileiro(a), natural de Guarantã do Norte-MT, solteiro(a), pedreiro, 

Telefone 66 99724-3569. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

DENUNCIA: ALESSANDRO MENEZES DO NASCIMENTO pelos crimes 

incursos nas sanções do art. 306, § 1º, inciso II e art. 309, “caput”, ambos 

da Lei n. 9.503/97, praticado no dia 27/11/2016, na Rua 01, no Bairro 

cidade Alta, em Matupá/MT.

Despacho: Autos nº 2660-83.2016.811.0111.Código Apolo nº 

64986.Vistos.1)Considerando que não há endereço do acusado nos 

autos, cite-o por edital, nos termos do artigo 361 do Código de Processo 

Penal, para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

em consonância com o art. 396 e art. 396-A, ambos do Código de 

Processo Penal.2) Decorrido o prazo sem manifestação do acusado, 

ABRA-SE VISTA dos autos ao Ministério Público para 

manifestação.Cumpra-se.Matupá/MT, 22 de maio de 2018.Suelen 

BarizonJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCIA MARÇAL DE 

MENDONÇA MONTEIRO, digitei.

Matupá, 25 de outubro de 2018

Iaçana Kelly dos Reis Enz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55976 Nr: 156-41.2015.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROZELI PAZ MORAIS, ROZELI PAZ MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROZELI PAZ MORAIS, CNPJ: 

05644921000100 e atualmente em local incerto e não sabido ROZELI PAZ 

MORAES, Cpf: 83710701104, solteiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 23/02/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de ROZELI 

PAZ MORAIS e ROZELI PAZ MORAES, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de CDA N.º 201411555, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 201411555/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 15/08/2014

 - Valor Total: R$30.476,04 - Valor Atualizado: R$27.705,52 - Valor 

Honorários: R$2.770,52

Despacho/Decisão: Processo nº 156-41.2015.811.0111 (Código 

55976)Classe – Assunto:Execução FiscalExequente: Fazenda Pública 

EstadualExecutada:Rozeli Paz Moraes e OutroVistos em correição.Nos 

termos do artigo 7º da Lei 6.830/80 “o despacho do Juiz que deferir a 

inicial importa em ordem para: I – citação, pelas sucessivas modalidades 

previstas no artigo 8º”;Destarte, CITE-SE a parte executada, por edital, 

com prazo de 30 (trinta) dias.Transcorrido o prazo, certifique-se.Após, 

conclusos para deliberação.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá 

(MT), 19 de fevereiro de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCIA MARÇAL DE 

MENDONÇA MONTEIRO, digitei.

Matupá, 25 de outubro de 2018

Iaçana Kelly dos Reis Enz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69178 Nr: 2286-33.2017.811.0111

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDNS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA RITA DO NASCIMENTO SANTOS, 

Filiação: Maria Divina do Nascimento Santos, data de nascimento: 

24/01/1968, natural de Vitorino Freire-MA, casado(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Ação de Divórcio Judicial Direto, tendo em vista que as 

partes estão separadas há aproximadamente 24 (vinte) anos.

Despacho/Decisão: Processo nº 2286-33.2017.811.0111 (Código 

69178)Classe – Assunto:Divórcio LitigiosoRequerente: Delmiro Alves dos 

SantosRequeridos:Maria Rita do Nascimento SantosVistos em 

correição.Compulsando os autos, verifico que o requerente comprovou 

sua residência neste município, eis que os documentos de extratos de 

água e energia estão em nome da sua genitora, Sra. Maria Alves dos 

Santos.Destarte, recebo a inicial, eis que preenchidos os requisitos 

legais.Cite-se a parte requerida, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias 

para cumprimento.Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, 

nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.Transcorrido o prazo 

para resposta, certifique-se.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá 

(MT), 23 de março de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCIA MARÇAL DE 

MENDONÇA MONTEIRO, digitei.

Matupá, 25 de outubro de 2018

Iaçana Kelly dos Reis Enz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64194 Nr: 2204-36.2016.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, JCDSD, NLD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CARMELINO CAMARGO DA SILVA, Cpf: 

82180415168. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Ação de Cumprimento de sentença visando a 

execução de alimentos no valor total de R$ 2.420,00 (dois mil quatrocentos 

e vinte reais).

Despacho/Decisão: Autos nº 2204-36.2016.811.0111 (Código 

64194)Requerente: Jonata Camraca da Silva Diefentaler Requerido: 

Carmelindo Camargo da SilvaVistos.Defiro o requerimento ministerial (ref. 

evento 23).Cite-se o requerido, por edital, com prazo de 30 (trinta) 

dias.Transcorrido o prazo, certifique-se.Após, conclusos para 

deliberação.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Matupá/MT, 07 de 

novembro de 2017.Suelen BarizonJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCIA MARÇAL DE 

MENDONÇA MONTEIRO, digitei.

Matupá, 25 de outubro de 2018

Iaçana Kelly dos Reis Enz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67590 Nr: 4764-52.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESLAINE MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GESLAINE MARQUES, Cpf: 

04795286167, Rg: 24457841, Filiação: Wilson Romeiro Marques e Jandira 

Marques, data de nascimento: 06/12/1991, brasileiro(a), natural de Terra 

Nova do Norte-MT, solteiro(a), agricultora. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da reeducanda Geslaine Marques, por meio de 

edital, para que em 10 (dez) dias, se assim desejar, constituir novo 

advogado ou, caso alegue não ter condições financeiras para tanto, seja 

informada de que será assistida por Defensor Dativo.

Resumo da Inicial: Executivo de Pena oriundo da Comarca de Lucas do Rio 

Verde/MT, Processo nº1314-72.2014.811.0045, decorrente de 

condenação pelo artigo 157,§2º, incisos I e II, do CP, por duas vezes, e no 

artigo 244-B, da Lei nº8.069/90, por duas vezes, na foram dos artigos 70 

e 71, ambos do CP.

Despacho/Decisão: Processo nº 4764-52.2016.811.0111 Código nº 

67590Vistos em correição.Processo em ordem.Cumpra-se a determinação 

de Ref. 30, COM URGÊNCIA.Matupá (MT), 04 de junho de 2018.Suelen 

BarizonJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCIA MARÇAL DE 

MENDONÇA MONTEIRO, digitei.

Matupá, 25 de outubro de 2018

Iaçana Kelly dos Reis Enz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59754 Nr: 111-03.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DIEGO NUNES DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE DIEGO NUNES DE ABREU, Cpf: 

05006933151, Rg: 2504663-2, Filiação: Terezinha Nunes de Abreu e 

Orlando Kozian, data de nascimento: 21/11/1995, brasileiro(a), natural de 

Porto Alegre-RS, convivente, servente de pedreiro, Telefone 66 

8410-0214. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO DENUNCIA: 

JOSÉ DIEGO NUNES DE ABREU como incurso no art. 155, caput, do Código 

Penal, sendo o crime praticado no dia 12/12/2015 na Avenida Victor Fidélis 

Donini, Bairro União, no estabelecimento comercial 'Turatti Materiais para 

Construção", nesta cidade de Matupá/MT.

Despacho: Autos nº 111-03.2016.811.0111.Código Apolo nº 59754.Vistos 

em correição.1)Considerando que não há endereço do acusado nos 

autos, cite-o por edital, nos termos do artigo 361 do Código de Processo 

Penal, para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

em consonância com o art. 396 e art. 396-A, ambos do Código de 

Processo Penal.Decorrido o prazo sem manifestação do acusado, 

volvam-me os autos conclusos para análise da cota ministerial de 

Ref.24.Cumpra-se.Matupá/MT, 09 de março de 2018.Suelen BarizonJuíza 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCIA MARÇAL DE 

MENDONÇA MONTEIRO, digitei.

Matupá, 25 de outubro de 2018

Iaçana Kelly dos Reis Enz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56742 Nr: 601-59.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADÃO MARTINS DA COSTA, Rg: 

12765953, Filiação: Cecília Anacleta da Costa e João Martins da Costa, 

data de nascimento: 18/10/1969, brasileiro(a), natural de Itaquiraí-MS, 

Telefone 66 9962-7435. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

DENUNCIA: ADÃO MARTINS DA COSTA, pela prática do crime previsto no 

artigo 217-A, do Código Penal, praticado no dia 12/10/2014, em Matupá/MT.

Despacho: Código nº 56742.Processo nº 601-59.2015.811.0111.Vistos em 

correição.1)Considerando que não há endereço do acusado nos autos, 

cite-o por edital, nos termos do artigo 361 do Código de Processo Penal, 

para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, em 

consonância com o art. 396 e art. 396-A, ambos do Código de Processo 

Penal.2) Decorrido o prazo sem manifestação do acusado, volvam-me os 

autos conclusos para análise da cota ministerial de 
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Ref.17.Cumpra-se.Matupá/MT, 08 de junho de 2018.Suelen BarizonJuíza 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCIA MARÇAL DE 

MENDONÇA MONTEIRO, digitei.

Matupá, 25 de outubro de 2018

Iaçana Kelly dos Reis Enz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55264 Nr: 252-65.2014.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS ALVES LIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCAS ALVES LIRA, Filiação: Maria 

Alves Lira, data de nascimento: 31/05/1995, brasileiro(a), natural de 

Peixoto de Azevedo-MT, solteiro(a), desempregado. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, adotando o entendimento jurisprudencial acima 

exposto, com fulcro no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso V, c/c 

art. 115, todos do Código Penal, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de LUCAS 

ALVES LIRA, já qualificado nos autos, ante a prescrição da pretensão 

punitiva estatal em perspectiva, com relação ao crime que lhe é imputado 

neste processo (CP, art. 155).No mais, tendo em vista que a sentença nos 

autos extinguiu a punibilidade do acusado em razão do reconhecimento da 

prescrição, DETERMINO a devolução, ao réu, do valor pago a título de 

fiança, nos termos do artigo 337, do Código de Processo 

Penal.Transitando em julgado esta sentença, proceda-se às baixas, 

comunicações e anotações necessárias, arquivando-se os autos. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se.Matupá/MT, 08 de maio 

de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCIA MARÇAL DE 

MENDONÇA MONTEIRO, digitei.

Matupá, 25 de outubro de 2018

Iaçana Kelly dos Reis Enz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69373 Nr: 2412-83.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERSON FEITOSA OLIVEIRA, JHOSEPH 

JHONATA TEMPONI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 Autos nº 2412-83.2017.811.0111.

Código Apolo nº 69373.

Vistos.

Tendo em vista o teor da certidão de Ref. 36, REVOGO a nomeação feita 

ao Dr. Nilson Allan R. Portela e NOMEIO como defensor dativo do acusado 

Joseph Jhonatan Tempori da Silva o advogado Igor Neves de Carvalho, 

que deverá ser intimado nos termos da decisão de Ref. 32.

No mais, considerando que o advogado anteriormente nomeado, qual seja, 

Dr. Nilson Allan R. Portela, mesmo regularmente intimado deixou de se 

manifestar em favor do requerido para o qual foi nomeado, OFICIE-SE a 

OAB - 14ª Subseção – Peixoto de Azevedo/MT, para as providências 

pertinentes.

Outrossim, CUMPRA-SE o item 04 da decisão de Ref. 32.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 25 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68305 Nr: 1797-93.2017.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIC BRUNO MELQUIADES DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 Autos nº 1797-93.2017.811.0111.

Código Apolo nº 68305.

Vistos.

1) Analisando a resposta apresentada pelo acusado e tudo mais que dos 

autos consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela 

qual, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de 

janeiro de 2019, às 13h.

2) INTIME-SE o denunciado para comparecer à audiência mencionada, a 

fim de ser interrogado, bem como, INTIME-SE a Defesa.

3) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia e as indicadas na 

resposta à acusação, para comparecerem à audiência ora designada, 

advertindo-as de que, nos termos do art. 219 do Código de Processo 

Penal, “o juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 

453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e 

condená-la no pagamento das custas da diligência”.

4) CIÊNCIA ao Ministério Público.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 25 de outubro de 2018.

 Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61264 Nr: 689-63.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 Nos termos da Seção 03, item 7.3.6, da CNGC-MT, que dispõe que as 

partes deverão ser intimadas da expedição de carta precatória para a 

inquirição de testemunhas, certifico que nesta data expedi e encaminhei, 

as seguintes precatórias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68932 Nr: 2151-21.2017.811.0111

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS, 

Filiação: Joaquim Pereira dos Santos e Maria Pereira da Silva. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DOREEDUCANDO, acima qualificado 

via edital, para que em 10 (dez) dias, se assim desejar, constituir 

advogado ou, caso alegue não ter condições financeiras para tanto, seja 

informado de que será assistido por Defensor Dativo.

Resumo da Inicial: Ação de Execução de Pena referente a condenação 

pelo crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal, 

praticado no Garimpo da Serrinha, em Matupá/MT

Despacho/Decisão: Autos nº: 2151-21.2017.811.0111.Código Apolo: 
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68932.Vistos.O Ministério Público interpôs recurso de agravo em 

execução, pugnando pela reforma da sentença de Ref.11, ante a não 

ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.Reexaminando a questão 

decidida, ACOLHO o pedido ministerial e consequentemente REFORMO o 

“decisum” verberado à Ref. 11.Sem delongas, como se sabe, o curso da 

prescrição interrompe-se pela prolação da pronúncia, conforme art. 117, 

inciso II, do Código de Processo Penal.Dessa forma, levando em 

consideração que a decisão de pronúncia foi proferida em 2004, conforme 

APOLO (autos Código 351), verifico que não se efetuou a prescrição da 

pretensão punitiva, razão pela qual, revogo a sentença de Ref. 11 e, por 

conseguinte, determino o prosseguimento do feito.Pois bem.Considerando 

que o reeducando foi condenado ao cumprimento de 18 (dezoito) anos, 02 

(dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicialmente 

fechado, sendo certo que a decisão condenatória já transitou em julgado 

para as partes, conforme consta da Guia de Execução e, considerando 

que já houve expedição de contramandado de prisão em favor do 

acusado em razão da sentença a qual foi revogada, EXPEÇA-SE NOVO 

MANDADO DE PRISÃO em desfavor do reeducando RAIMUNDO PEREIRA 

DOS SANTOS, o qual deverá ser encaminhado ao Banco Nacional de 

Mandados, delegacias cíveis e regionais do Estado, bem como para 

POLINTER.INTIME-SE o reeducando, via edital, para que em 10 (dez) dias, 

se assim desejar, constituir advogado ou, caso alegue não ter condições 

financeiras para tanto, seja informado de que será assistido por Defensor 

Dativo.CERTIFIQUE-SE acerca da existência de outros executivos penais, 

apensando-se a este, em caso positivo.PROCEDA-SE ao cálculo da pena, 

ABRINDO-SE VISTA, a seguir, ao Ministério Público.Intimem-se. 

Cumpra-se.Matupá/MT, 08 de novembro de 2017.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCIA MARÇAL DE 

MENDONÇA MONTEIRO, digitei.

Matupá, 25 de outubro de 2018

Suelen Barizon Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61385 Nr: 739-89.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACSON ANTONIO SCHMITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 Autos nº 739-89.2016.811.0111.

Código Apolo nº 61385.

Vistos.

1) Analisando a resposta apresentada pelo acusado e tudo mais que dos 

autos consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela 

qual, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de 

janeiro de 2019, às 14h30.

2) INTIME-SE o denunciado para comparecer à audiência mencionada, a 

fim de ser interrogado, bem como, INTIME-SE a Defesa.

3) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia e as indicadas na 

resposta à acusação, para comparecerem à audiência ora designada, 

advertindo-as de que, nos termos do art. 219 do Código de Processo 

Penal, “o juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 

453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e 

condená-la no pagamento das custas da diligência”.

4) CIÊNCIA ao Ministério Público.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 25 de outubro de 2018.

 Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 65326 Nr: 114-21.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 Autos nº 114-21.2017.811.0111.

Código Apolo nº 65326.

Vistos.

 1) Tendo em vista que os argumentos trazidos pela Defesa do acusado 

Lucivaldo Pereira Moreira confundem-se com o mérito, postergo a sua 

análise para ocasião da sentença.

2) Analisando a resposta apresentada pelo denunciado e tudo mais que 

dos autos consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela 

qual, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de 

janeiro de 2019, às 13h.

3) INTIME-SE o acusado para comparecer à audiência mencionada, a fim 

de ser interrogado, bem como, INTIME-SE a Defesa.

4) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia e as indicadas na 

resposta à acusação, para comparecerem à audiência ora designada, 

advertindo-as de que, nos termos do art. 219 do Código de Processo 

Penal, “o juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 

453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e 

condená-la no pagamento das custas da diligência”.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 25 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71756 Nr: 3526-57.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivanir de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 Nos termos da Seção 03, item 7.3.6, da CNGC-MT, que dispõe que as 

partes deverão ser intimadas da expedição de carta precatória para a 

inquirição de testemunhas, certifico que nesta data expedi e encaminhei, 

as seguintes precatórias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 62352 Nr: 1186-77.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON LEITE DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O

 Autos nº 1186-77.2016.811.0111.

Código Apolo nº 62352.

Vistos.

1) Analisando a resposta apresentada pelo acusado e tudo mais que dos 

autos consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal.

Considerando que as testemunhas arroladas pelas partes não residem 

nesta Comarca, determino a expedição de carta precatória com a 

finalidade de inquirição das testemunhas indicadas na denúncia e na 

resposta à acusação.

No mais, DESIGNO audiência para realização do interrogatório do acusado 

para o dia 29 de janeiro de 2019, às 16h.

2) INTIME-SE o denunciado para comparecer à audiência mencionada, bem 

como, INTIME-SE a Defesa.

3) CIÊNCIA ao Ministério Público.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 25 de outubro de 2018.

 Suelen Barizon

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50760 Nr: 644-98.2012.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO SCHNEIDER DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 Código nº50760.Processo nº 644-98.2012.811.0111.Vistos.1) Tendo em 

vista o teor da petição de Ref. 45, REVOGO a nomeação feita ao Dr. Ivaine 

Molina Junior e NOMEIO como defensor dativo do acusado o advogado 

Marcus Augusto Giraldi Macedo, que deverá ser intimado para 

comparecer a audiência designada.Tomando em conta a natureza da 

causa FIXO os honorários do mencionado advogado em 08 (oito) URH 

(Unidade Referencial De Honorário), de acordo com a tabela de honorários 

da OAB/MT.Com arrimo no artigo 2º, do Provimento nº 09/2007/CGJ, ao 

advogado nomeado para o “múnus” público não caberá os privilégios 

processuais garantidos aos Defensores Públicos. Deixo consignado, 

ainda, os termos dos §§ 1º e 4º do mencionado provimento, para fins de 

conhecimento e advertência ao advogado nomeado:“No caso de o 

Defensor Dativo ser removido do processo, por deixar de cumprir suas 

obrigações profissionais, perderá o direito à percepção integral da 

remuneração fixada na forma do caput, devendo o magistrado arbitrá-la 

em valor proporcional ao trabalho realizado até o momento da 

destituição”.“Ocorrendo substituição do Defensor Dativo no curso da 

ação, a remuneração será fixada individualmente, levando em 

consideração os atos processuais praticados, observada a Tabela da 

OAB/MT.”Registre-se, também, que são obrigações fundamentais para a 

percepção da remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 

09/2007/CGJ): i) patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, 

usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, 

inclusive de instâncias superiores, se for o caso; ii) não receber do 

beneficiário qualquer remuneração a título de honorários profissionais. 

Assim, o descumprimento dessas obrigações importará na substituição do 

Defensor Dativo e na perda do direito à remuneração, com devolução de 

eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções 

administrativas, penais e disciplinares.Oportunamente será determinada a 

expedição de certidão em favor do Defensor Nomeado para cobrança 

junto ao Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66667 Nr: 837-40.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleto Korbes, CASSIANO KORBES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERICLES LANDGRAF ARAUJO 

DE OLIVEIRA - OAB:240943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Impulsiono o feito, abrindo vista a parte autora para que no prazo legal, 

querendo, apresente impugnação.

Leonardo de Oliveira Pires

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72973 Nr: 466-42.2018.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O

 Autos nº 466-42.2018.811.0111.

Código Apolo nº 72973.

Vistos.

1) Analisando a resposta apresentada pelo acusado e tudo mais que dos 

autos consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela 

qual, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de 

janeiro de 2019, às 14h.

2) INTIME-SE o denunciado para comparecer à audiência mencionada, a 

fim de ser interrogado, bem como, INTIME-SE a Defesa.

3) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia e as indicadas na 

resposta à acusação, para comparecerem à audiência ora designada, 

advertindo-as de que, nos termos do art. 219 do Código de Processo 

Penal, “o juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 

453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e 

condená-la no pagamento das custas da diligência”.

4) CIÊNCIA ao Ministério Público.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 25 de outubro de 2018.

 Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61528 Nr: 804-84.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAGNER DA SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 Autos nº 804-84.2016.811.0111.

Código Apolo nº 61528.

Vistos.

1) Analisando a resposta apresentada pelo acusado e tudo mais que dos 

autos consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela 

qual, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de 

janeiro de 2019, às 15h.

2) INTIME-SE o denunciado para comparecer à audiência mencionada, a 

fim de ser interrogado, bem como, INTIME-SE a Defesa.

3) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia e as indicadas na 

resposta à acusação, para comparecerem à audiência ora designada, 

advertindo-as de que, nos termos do art. 219 do Código de Processo 

Penal, “o juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 

453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e 

condená-la no pagamento das custas da diligência”.

4) CIÊNCIA ao Ministério Público.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 25 de outubro de 2018.

 Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67764 Nr: 1467-96.2017.811.0111

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUTURA COMERCIO DE INSUMOS E REPRESENTAÇÕES 

AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAITON PLÁ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PIVA - OAB:9988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para providenciar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça, através de guia a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br, para citação do 

requerido, devendo juntar aos autos a guia recolhida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 64123 Nr: 2167-09.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL FERREIRA PEREIRA JUNIOR
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641, PAULO HENRIQUE VACARIO DOS SANTOS - 

OAB:19404/O

 Código nº 64123.

Processo nº 2167-09.2016.811.0111.

Vistos.

Tendo em vista o teor da petição de Ref. 64, REVOGO a nomeação feita 

ao Dr. Igor Neves de Carvalho e NOMEIO como defensora dativa do 

acusado Manoel Ferreira Pereira Junior a advogada Andréia Ferdinando 

Varea que deverá ser intimada nos termos da decisão de Ref. 60.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 25 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56727 Nr: 585-08.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR SOUZA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 Autos nº 585-08.2015.811.0111.

Código Apolo nº 56727.

Vistos.

1) Analisando a resposta apresentada pelo acusado e tudo mais que dos 

autos consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela 

qual, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de 

janeiro de 2019, às 15h.

2) INTIME-SE o denunciado para comparecer à audiência mencionada, a 

fim de ser interrogado, bem como, INTIME-SE a Defesa.

3) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia e as indicadas na 

resposta à acusação, para comparecerem à audiência ora designada, 

advertindo-as de que, nos termos do art. 219 do Código de Processo 

Penal, “o juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 

453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e 

condená-la no pagamento das custas da diligência”.

4) CIÊNCIA ao Ministério Público.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 25 de outubro de 2018.

 Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 63690 Nr: 1958-40.2016.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYKSON ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O

 Autos nº 1958-40.2016.811.0111.

Código Apolo nº 63690.

Vistos.

1) Analisando a resposta apresentada pelo acusado e tudo mais que dos 

autos consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela 

qual, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de 

janeiro de 2019, às 16h45min.

2) INTIME-SE o denunciado para comparecer à audiência mencionada, a 

fim de ser interrogado, bem como, INTIME-SE a Defesa.

3) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia e as indicadas na 

resposta à acusação, para comparecerem à audiência ora designada, 

advertindo-as de que, nos termos do art. 219 do Código de Processo 

Penal, “o juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 

453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e 

condená-la no pagamento das custas da diligência”.

4) CIÊNCIA ao Ministério Público.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 25 de outubro de 2018.

 Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61070 Nr: 605-62.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINALDO GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 Código nº 61070.

Processo nº 605.62.2016.811.0111.

 Vistos.

Verificando que, em tese, o acusado faz jus ao beneficio estabelecido no 

art. 89 da Lei nº 9.099/95, INTIME-SE o denunciado EDINALDO GOMES DE 

SOUZA, a fim de comparecer à audiência de proposta de suspensão 

condicional do processo, em data a ser designada conforme a pauta da 

conciliadora deste Juízo.

 Sirva a presente como MANDADO e OFÍCIO no que couber.

CIÊNCIA ao Ministério Público e a Defesa.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 25 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58154 Nr: 1224-26.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS SILVA DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O

 Autos nº 1224-26.2015.811.0111.

Código Apolo nº 58154.

Vistos.

1) Analisando a resposta apresentada pelo acusado e tudo mais que dos 

autos consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela 

qual, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de 

janeiro de 2019, às 14h.

2) INTIME-SE o denunciado para comparecer à audiência mencionada, a 

fim de ser interrogado, bem como, INTIME-SE a Defesa.

3) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia e as indicadas na 

resposta à acusação, para comparecerem à audiência ora designada, 

advertindo-as de que, nos termos do art. 219 do Código de Processo 

Penal, “o juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 

453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e 

condená-la no pagamento das custas da diligência”.

4) CIÊNCIA ao Ministério Público.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 25 de outubro de 2018.

 Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56687 Nr: 565-17.2015.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELO HORIZONTE CONFECÇÕES LTDA ME, 
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Antonio Pereira Sobrinho, Marinalva Augusta Pereira, JULLIANI ELOIZA 

PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:MT 

17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O do(a) Advogado(a) da parte requerente, Dr. (a, s) 

FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22.165, GUSTAVO RODRIGO GÓES 

NICOLADELLI - OAB:MT 17980-A, para comparecer neste Juízo para 

retirar o edital de citação, para publicação, mediante recibo nos autos, no 

prazo de 05 (cinco) dias (art.1.219, parte final, da CNGC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74229 Nr: 1121-14.2018.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUZIMAR PARENTE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 Código nº 74229.

Processo nº 1121-14.2018.811.0111.

 Vistos.

Verificando que, em tese, o acusado faz jus ao beneficio estabelecido no 

art. 89 da Lei nº 9.099/95, INTIME-SE o denunciado DEUZIMAR PARENTE 

AGUIAR, a fim de comparecer à audiência de proposta de suspensão 

condicional do processo, em data a ser designada conforme a pauta da 

conciliadora deste Juízo.

 Sirva a presente como MANDADO e OFÍCIO no que couber.

CIÊNCIA ao Ministério Público e a Defesa.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 25 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56240 Nr: 311-44.2015.811.0111

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEVERTON RODRIGO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O do(a) Advogado(a) da parte requerente, Dr. (a, s) JEAN 

CARLOS ROVARIS - OAB:12113/O, para comparecer neste Juízo para 

retirar o edital de citação, para publicação, mediante recibo nos autos, no 

prazo de 05 (cinco) dias (art.1.219, parte final, da CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56244 Nr: 315-81.2015.811.0111

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERCIO DA SILVA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O do(a) Advogado(a) da parte requerente, Dr. (a, s) JEAN 

CARLOS ROVARIS - OAB:12113/O, para comparecer neste Juízo para 

retirar o edital de citação, para publicação, mediante recibo nos autos, no 

prazo de 05 (cinco) dias (art.1.219, parte final, da CNGC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71739 Nr: 3517-95.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAKSON RODRIGUES KANOFRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 Autos nº 3517-95.2017.811.0111.

Código Apolo nº 71739.

Vistos.

1) Analisando a resposta apresentada pelo acusado e tudo mais que dos 

autos consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela 

qual, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de 

janeiro de 2019, às 15h45min.

2) INTIME-SE o denunciado para comparecer à audiência mencionada, a 

fim de ser interrogado, bem como, INTIME-SE a Defesa.

3) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia e as indicadas na 

resposta à acusação, para comparecerem à audiência ora designada, 

advertindo-as de que, nos termos do art. 219 do Código de Processo 

Penal, “o juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 

453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e 

condená-la no pagamento das custas da diligência”.

4) CIÊNCIA ao Ministério Público.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 25 de outubro de 2018.

 Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59481 Nr: 1850-45.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAMBERG BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 Autos nº 1850-45.2015.811.0111.

Código Apolo nº 59481.

Vistos.

Tendo em vista o teor da certidão de Ref. 33, REVOGO a nomeação feita 

ao Dr. Giovanne Gomes Araújo e NOMEIO como defensor dativo do 

acusado Williamberg Batista da Silva o advogado Kassio Roberto Pereira, 

que deverá ser intimado nos termos da decisão de Ref. 24.

No mais, considerando que o advogado anteriormente nomeado, qual seja, 

Dr. Giovanne Gomes Araújo, mesmo regularmente intimado, por duas 

vezes, deixou de se manifestar em favor do requerido para o qual foi 

nomeado, OFICIE-SE a OAB - 14ª Subseção – Peixoto de Azevedo/MT, 

para as providências pertinentes.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 25 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66987 Nr: 997-65.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIVAN JOSE DA SILVA, WESLEY WAGNER 

VAZ DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O, IVAINE MOLINA JUNIOR - OAB:21264/O

 Nos termos da Seção 03, item 7.3.6, da CNGC-MT, que dispõe que as 

partes deverão ser intimadas da expedição de carta precatória para a 

inquirição de testemunhas, certifico que nesta data expedi e encaminhei, 

as seguintes precatórias de Ref.107 e 108.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60035 Nr: 233-16.2016.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SEVERINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 233-16.2016.811.0111 (Código 60035)

Classe – Assunto: Busca e Apreensão – Alienação Fiduciária

Requerente: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Requerido: José Severino da Silva

Vistos.

Compulsando os autos verifico que a parte requerente foi intimada por 

meio de seu procurador constituído para promover o regular 

prosseguimento do feito. Todavia, quedou-se inerte.

Nesse diapasão, a luz do comando que emana do § 1º, do art. 485, do 

CPC, a extinção por abandono somente poderá ser realizada após a 

intimação pessoal da parte autora para, no prazo de 5 dias, promover os 

atos e diligências que lhe incumbir.

Destarte, intime-se, pessoalmente, pela via postal (AR), a parte requerente 

para manifestar prosseguimento no feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção por abandono.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 25 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61433 Nr: 757-13.2016.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILI DALUZ RIBEIRO 

TABORDA - OAB:12293, Marili Ribeiro Taborda - OAB:14431-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 757-13.2016.811.0111 (Código 61433)

Classe – Assunto: Busca e Apreensão – Alienação Fiduciária

Requerente: Volvo Administradora de Consórcios Ltda

Requerido: Alcebíades Alves Valim

Vistos.

Compulsando os autos verifico que a parte requerente foi intimada por 

meio de seu procurador constituído para promover o regular 

prosseguimento do feito. Todavia, quedou-se inerte.

Nesse diapasão, a luz do comando que emana do § 1º, do art. 485, do 

CPC, a extinção por abandono somente poderá ser realizada após a 

intimação pessoal da parte autora para, no prazo de 5 dias, promover os 

atos e diligências que lhe incumbir.

Destarte, intime-se, pessoalmente, pela via postal (AR), a parte requerente 

para manifestar prosseguimento no feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção por abandono.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 25 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69178 Nr: 2286-33.2017.811.0111

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDNS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2286-33.2017.811.0111 (Código 69178)

Classe – Assunto: Divórcio Litigioso

Requerente: Delmiro Alves dos Santos

Requeridos: Maria Rita do Nascimento Santos

Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifico que o requerente comprovou sua 

residência neste município, eis que os documentos de extratos de água e 

energia estão em nome da sua genitora, Sra. Maria Alves dos Santos.

Destarte, recebo a inicial, eis que preenchidos os requisitos legais.

Cite-se a parte requerida, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias para 

cumprimento.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 

98 do Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo para resposta, certifique-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 23 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56687 Nr: 565-17.2015.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELO HORIZONTE CONFECÇÕES LTDA ME, 

Antonio Pereira Sobrinho, Marinalva Augusta Pereira, JULLIANI ELOIZA 

PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:MT 

17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 565-17.2015.811.0111 (Código 56687)

Vistos em correição.

Defiro o requerimento formulado pelo requerente (ref.23).

Cite-se a parte requerida, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias para 

cumprimento.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, intime-se a parte requerente para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 07 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 63118 Nr: 1619-81.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FLORIVAL DRISSEN DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para:a) RECONHECER 

como exercício rural o período de 180 meses imediatamente anteriores ao 

requerimento administrativo.b) DETERMINAR ao INSS – Instituto Nacional do 

Seguro Social que CONCEDA aposentadoria rural por idade à JOSE 

FLORIVAL DRISSEN DE SOUZA, nos moldes do art. 48, parágrafos 1º e 

2º, c/c art. 143, todos da Lei 8.213/91, com data do início do benefício – 

DIB – em 12.11.2015 com RMI no valor de um salário mínimo da época e 

RMA em um salário mínimo atual.c) CONDENAR o INSS – Instituto Nacional 

do Seguro Social a pagar à parte autora as parcelas vencidas, verificadas 

mês a mês. Na atualização do valor devido, deve-se aplicar 
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exclusivamente o critério de correção previsto no artigo 5º da Lei 

11.960/2009;Assim, em atenção ao Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo o 

julgado da seguinte forma:Nome do segurado: JOSÉ FLORIVAL DRISSEN 

DE SOUZA;Benefício Concedido: Aposentadoria Rural por Idade;Renda 

Mensal Atual: um salário mínimo;Data do Início do Benefício (DIB): Data do 

requerimento administrativo (12.11.2015);Prazo para cumprimento da 

sentença: 30 (trinta) dias, após o trânsito em julgado.Declaro extinto o 

processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC.

(...)Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Comunique-se.EXPEÇA-SE o 

necessário. Matupá/MT, 18 de outubro de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58960 Nr: 1586-28.2015.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO DE ALMEIDA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI 

NORTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIAGNA MORGANA 

MAGALHAES VIEIRA - OAB:19973/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1586-28.2015.811.0111 (Código 58960)

Classe – Assunto: Ressarcimento

Requerente: Thiago Almeida Cruz

 Requerido: SICREDI

Vistos.

Tendo em vista a interposição de recurso de apelação pela parte 

requerente, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso (artigo 1.010, §3º, CPC), grafando nossos cordiais 

cumprimentos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 25 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55391 Nr: 1450-65.2014.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIVAN RODRIGUES MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J B AMARO DOS SANTOS & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1450-65.2014.811.0111 (Código 55391)

Classe – Assunto: Anulação de Contrato

Requerente: Claudivan Rodrigues Menezes

Requeridos: J. B. Amaro Santos & Cia Ltda

Vistos.

Compulsando os autos verifico que a parte requerente foi intimada por 

meio de seu procurador constituído para promover o regular 

prosseguimento do feito. Todavia, quedou-se inerte.

Nesse diapasão, a luz do comando que emana do § 1º, do art. 485, do 

CPC, a extinção por abandono somente poderá ser realizada após a 

intimação pessoal da parte autora para, no prazo de 5 dias, promover os 

atos e diligências que lhe incumbir.

Destarte, intime-se, pessoalmente, pela via postal (AR), a parte requerente 

para manifestar prosseguimento no feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção por abandono.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 25 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 77714 Nr: 2845-53.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZANGELA CARVALHO DE ARAUJO, VOLNEI 

CELUPPI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, Município de 

Matupá/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIO ALCENO SCHOWANTZ - 

OAB:10695

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2845.53.2018.811.0111 (Código 77714)

Classe – Assunto: Obrigação de Fazer

Requerente: Rozangela Carvalho de Araújo

Requeridos: Estado de Mato Grosso e Município de Matupá

Vistos.

Tendo em vista o teor do Ofício nº 0145/HMM/SMS/2018, informando que 

“no dia 17 de setembro de 2018 foi solicitado pela Administradora do 

Hospital Santa Luzia Sra. Roseli F. Gabiatti, uma ambulância e equipe para 

realizar remoção da paciente para Hospital Particular 13 de Maio da cidade 

de Sorriso, o mesmo foi atendido prontamente”.

Intime-se a parte requerente para informar sobre seu estado clínico de 

saúde atual e se insiste no prosseguimento da presente demanda.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 25 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 77788 Nr: 2870-66.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idemir Alves Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUZANA TURATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVONIR ALVES DIAS - OAB:13310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2870-66.2018.811.0111 (Código 77788)

Classe – Assunto: Guarda

Requerente: Idemir Alves Dias

 Requerida: Suzana Turatti

Vistos.

1 - Processo em segredo de justiça (CPC, art. Art. 189, II).

2 - Como providência preliminar à análise do pedido de guarda provisória, 

NOTIFIQUE-SE a equipe multidisciplinar deste Juízo, a fim de que realize 

estudo psicossocial nas residências do requerente e requerida, 

apresentando, no prazo de 15 (quinze) dias, relatório circunstanciado no 

sentido de aclarar as informações prestadas na inicial, bem como as 

condições das partes ao exercício da guarda.

 3 – DETERMINO a realização de audiência de conciliação, a qual deverá 

ser realizada pela conciliadora deste Juízo, com o agendamento de acordo 

com a pauta disponível.

 4 – CITE-SE a requerida e INTIMEM-SE as partes para que compareçam à 

solenidade, acompanhados de seus advogados.

5 – Após a audiência, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público, nos 

termos do artigo 178, II, do Código de Processo Civil.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 25 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 75000 Nr: 1466-77.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAH, ILDA BENITES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Matupá/MT, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 
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OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678/O

 Processo nº 1466-77.2018.811.0111 (Código 75000)

Classe – Assunto: Obrigação de Fazer

Requerente: Breno Ananias Heberle

Requerido: Ilda Benites dos Santos

Vistos.

Intime-se a parte requerente para, querendo, impugnar a contestação 

apresentada pelo Município de Matupá (MT), bem como para informar se o 

menor foi submetido à cirurgia agendada para o dia 12.09.2018, consoante 

informação contida no Oficio nº 405/SMS/2018 incluso aos autos.

Certifique-se sobre o decurso do prazo de defesa do Estado de Mato 

Grosso.

Em seguida, dê-se vistas ao Ministério Público.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 25 de outubro de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 78703 Nr: 3368-65.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NASCIMENTO ALVES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 78703.Processo nº 3368-65.2018.811.0111.Vistos.1 - RECEBO 

a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil.2 - DEFIRO o pedido de Justiça 

gratuita, revogando-os a qualquer tempo se inverídica a declaração ou 

alterado o cenário financeiro da parte autora no curso da demanda.3 – 

Acerca do pedido de tutela antecipada, a parte autora requer a concessão 

imediata do benefício de aposentadoria por idade rural, uma vez que 

preencheria as condições para percepção do benefício 

pretendido.DECIDO.A antecipação dos efeitos da tutela de mérito é cabível 

desde que, haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante 

disciplina o art. 300 do CPC, bem como quando não houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3º, do CPC).Tal figura 

jurídica é de aplicação restrita no processo civil, porquanto depende de 

pressupostos legais. (.....) Em suma, a parte autora não forneceu 

elementos suficientes para convencer este Juízo quanto às alegações 

esposadas na inicial, ou seja, os documentos aportados aos autos pela 

parte autora, numa cognição não exauriente, não apresentam a 

necessária certeza de que, caso a demanda fosse julgada neste instante, 

a parte autora sagrar-se-ia vitoriosa, razão porque a discussão em pauta 

reclama maior dilação probatória.Ademais, nada consistente nos autos 

consubstancia a urgência reclamada para adiantar a tutela postulada. 

Meras alegações de necessidade premente não servem, por si, sem 

evidências confirmadas, que possam aferir o fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação, por ora ausente.De qualquer modo, 

havendo postulação a qualquer tempo, no curso da lide, levantados 

elementos de convicção suficientes, poderá ser reapreciado o pedido de 

antecipação de tutela.Ante exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de 

tutela. Não detectados os requisitos legais previstos no art. 300, “caput”, 

do Código de Processo Civil. (....)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 34747 Nr: 2059-87.2010.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelino Valdir de Oliveira 

Macedo - OAB:3499-B/MT, MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - 

OAB:13.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Em retificação a certidão anterior, faço constar que NÃO HÁ SALDO 

VINCULADO ao presente feito, conforme extrato anexado anteriormente 

às fls. 324, o qual possui saldo atual ZERADO.

Iaçana Kelly dos Reis Enz - Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74979 Nr: 1462-40.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MACLEANE CARVALHO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHAEL WYLLAME CARVALHO FRANÇA, 

CAMILA ALVES DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1462-40.2018.811.0111 (Código 74979)

Classe – Assunto: Ordinária

 Requerente: Macleane Carvalho Pereira

Requeridos: Camila Alves dos Reis e Michael Wilami Carvalho França

Vistos.

Trata-se de Ação proposta por MACLEANE CARVALHO PEREIRA em face 

de CAMILA ALVES DOS REIS e MICHAEL WILAMI CARVALHO FRANÇA, 

ambos qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, as partes formalizaram acordo sobre o 

objeto da lide, conforme termo incluso.

Formalizados autos, vieram conclusos para sentença.

É o relatório do necessário. Fundamento e decido.

Em análise dos autos, verifico que houve acordo entre as partes, as quais 

estabelecem espontaneamente sobre o objeto posto em litígio, razão pela 

qual requerem a homologação do acordo e, em consequência, a extinção 

do feito.

Assim sendo, como as partes apresentam ao Juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Nesse diapasão, inexistindo óbice legal, HOMOLOGO POR SENTENÇA, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado entre 

os interessados nos autos, nos termos da inicial, com fulcro no artigo 200 

do Código de Processo Civil.

JULGO EXTINTO POR SENTENÇA O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

 Condeno a parte requerente ao pagamento de custas, cuja exigibilidade 

está suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do §3º 

do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Comunique-se a Conciliadora do Juízo sobre a prejudicialidade da 

audiência de conciliação designada.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos imediatamente.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 26 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66924 Nr: 958-68.2017.811.0111

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Selvino Ulmer, Maria Beatris Ulmer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. B. F. INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO BRUNO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA LUIZA GERLACH 

GERUALDO - OAB:OAB-17.290, MARCELA REIS FRIZON - OAB:20221/O, 

MARISTELA REIS FRIZON - OAB:13535

 Processo nº 958-68.2017.811.0111 (Código 66924)

Classe – Assunto: Embargos de Terceiros

Embargantes: Selvino Ulmer e Outra

Embargada: C. B. F. Insumos Agrícolas Ltda
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Vistos.

Trata-se de PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO formulado pela embargada 

C.B.F. INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, objetivando a reforma da sentença de 

ref. 25.

Aduz a embargada que a sentença deve ser reconsiderada para minorar 

o valor arbitrado à título de honorários sucumbenciais para o montante de 

R$ 500,00 (quinhentos reais) ao fundamento do não preenchimentos dos 

requisitos elencados nos incisos do §2º do artigo 85 do Código de 

Processo Civil.

Decido.

Inicialmente, consigno que os recursos disponíveis no sistema processual 

pátrio não contempla pedido de reconsideração em face de sentença 

judicial. Contudo, jurisprudencialmente, admite-o a partir da aplicação do 

princípio da fungibilidade se cabível o recurso adequado.

No caso concreto, não há qualquer possibilidade de se admitir o pedido de 

reconsideração como substitutivo dos embargos aclaratórios, visto que se 

objetiva, exclusivamente, a reforma em parte da sentença objurgada, 

constituindo verdadeiro recurso de apelação, cujo processamento e 

julgamento é de competência exclusiva da Segunda Instância.

Isto posto, sem delongas, NÃO CONHEÇO DO PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO (ref.29) formulado pela C.B.F. INSUMOS AGRÍCOLAS 

LTDA e mantenho incólume a sentença de ref.25.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 26 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69573 Nr: 2505-46.2017.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESQUINÃO AUTO POSTO LTDA - EPP, 

RENATO BARBALHO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte (?), Dr(ª): JEAN CARLOS 

ROVARIS OAB/MT Nº12.113,para dar prosseguimento ao feito, tendo em 

vista a pesquisa realizada na Ref.18, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 63648 Nr: 1929-87.2016.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edison Luis Cardozo, JOCIMARA BERTOLIN 

CARDOZO, ODETE NELCI BONAFIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIOLA MORESCHI 

PASSANELI - OAB:21371/O

 Ante o exposto, RECEBO os embargos declaratórios e, no mérito 

ACOLHO a pretensão neles deduzida, JULGANDO-OS PROCEDENTES 

para retificar a sentença, passando a constar a seguinte redação:“(...) 

Tendo em vista que o acordo formalizado entre os litigantes prevê 

expressamente a exclusão da embargante do polo passivo da execução, 

desonerando-a do encargo de avalista dos executados Edison Luis 

Cardozo e Jacimara Bertolin Cardozo, DECLARO EXTINTA A EXECUÇÃO 

em face exclusivamente da executada ODETE NELCI BONAFIN.Determino a 

baixa/cancelamento de averbações premonitórias sobre os imóveis da 

executada ODETE, revogando, por conseguinte, eventuais 

constrições”.No mais, permanece a sentença, tal como lançada. Em 

virtude da retificação da sentença, para efeito do trânsito em julgado, este 

ocorre apenas depois de decorrido o prazo recursal sem a interposição 

de recurso desta decisão.Publique-se. Registre-se. Intime-se.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Matupá (MT), 26 de outubro de 2018.Suelen 

BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61733 Nr: 892-25.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelcio Vieira de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:OAB/MT 17562

 Visto. 1) Decreto a revelia do acusado que, citado pessoalmente(ref.12), 

indicou endereço no qual não foi encontrado para intimação da 

audiência(ref.42), mudando-se de domicílio sem informar em Juízo (CPP, 

art. 367).Permaneçam os autos concluso para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56743 Nr: 602-44.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WISLENE NEGRI DE ALMEIDA, ADRIANA 

FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGASSIS FAVONI DE QUEIROZ 

- OAB:22.496

 Vistos. 1) DEFIRO o prazo de 05 (cinco) dias para a apresentação do 

endereço da testemunha Sueli Aparecida de Almeida, cuja oitiva foi 

requerida pela defesa, em razão dos fatos apurados em audiência, bem 

como para juntada da documentação requerida pelo Ministério Público. 2) 

REDESIGNO a audiência em continuação para a oitiva da testemunha de 

defesa Sueli Aparecida de Almeida, para o dia 28 de novembro de 2018, 

às 13h15min. Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59868 Nr: 159-59.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO FELISARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 Vistos. 1) Nomeio para o ato o advogado Igor Neves de Carvalho, 

arbitrando em seu favor o equivalente a 1 URH. Expeça-se a certidão de 

honorários. 2) Com a informação do endereço do acusado, expeça-se 

carta precatória a Comarca de Vera-MT, para o interrogatório do acusado. 

3) Após, ABRA-SE vista ao Ministério Público e, posteriormente, à Defesa, 

para apresentação de memoriais escritos, pelo prazo de cinco (05) dias 

cada. Após, conclusos para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66327 Nr: 678-97.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALOISIO JOSE GRASEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT

 Vistos. 1) Dada a ausência justificada da advogada nomeada (Óbito de 

ente familiar), nomeio para o ato o advogado Igor Neves de Carvalho, 

arbitrando em seu favor o equivalente a 2 URH. Expeça-se certidão de 

honorários. 2) Decreto a revelia do acusado Aloisio Jose Grasel que 

citado, alterou seu domicílio durante o curso do processo sem informar em 

Juízo (CPP, art. 367). 3) Abra-se vista dos autos ao Ministério Público para 

que informe o endereço da vítima Wilson Rodrigues Prestes. 4) Com aporte 

do endereço, EXPEÇA-SE carta precatória. 5)Retornando a carta 

precatória, ABRA-SE vista às partes para o oferecimento de memoriais 

finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon
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 Cod. Proc.: 63455 Nr: 1835-42.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON ROSA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT

 Vistos. 1)Dada a ausência justificada da advogada nomeada (Óbito de 

ente familiar), nomeio para o ato o advogado Igor Neves de Carvalho, 

arbitrando em seu favor o equivalente a 1 URH. Expeça-se certidão de 

honorários. 2) Aguarde-se o retorno da precatória de ref. 23. Tendo em 

vista o pedido formulado pela Defensoria Pública, expeça-se carta 

precatória para a comarca de Sinop para o interrogatório do acusado 

Wanderson Rosa Batista. 3) Com o retorno das cartas precatórias, 

abra-se vista as partes para apresentação de memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 70125 Nr: 2787-84.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weverton Fernando Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 Vistos. Permaneçam os autos conclusos para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 77515 Nr: 2755-45.2018.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHAEL DOUGLAS ANTUNES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:OAB/MT 17562

 Vistos. 1) Homologo a desistência da testemunha Gilberto Davi. 2) 

Aguarde-se o retorno da precatória de ref.51. 3) Defiro o prazo de 15 dias 

a ambas as partes, para que apresentem a documentação indicada. 4) 

Com ajuntada da carta precatória e da documentação indicada, ABRA-SE 

vista às partes para que se manifestem quanto à necessidade de 

realização de diligências complementares. 5) Com as manifestações, 

venham-me os autos conclusos para deliberações. 6) Por ora, 

permaneçam os autos conclusos para a análise do pedido de liberdade 

provisória formulado pela defesa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59373 Nr: 1802-86.2015.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dou por encerrada a instrução. Permaneçam os autos conclusos para 

prolação de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55913 Nr: 125-21.2015.811.0111

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABSRDC, SBSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PMLJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 Processo nº 125-21.2015.811.0111 (Código 55913)

Classe – Assunto: Execução de Alimentos

Exequente: Sophia Beatriz Sanches Linhares

Executado: Pompilio Moreira Linhares Junior

Vistos.

Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre a exceção de 

pré-executividade.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 25 de outubro de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67620 Nr: 1382-13.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LADS, MAMDS, ARdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADCDS, MRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 Processo nº 1382-13.2017.811.0111 (Código 67620)

Classe – Assunto: Reconhecimento de Maternidade e Paternidade

Requerente: Leandro Aparecido dos Santos

Requerido: Antônia Conceição dos Santos e Manoel Rodrigues dos Santos

Vistos.

Intime-se a parte requerente para, querendo, impugnar a contestação e/ou 

requerer o que entender de direito.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 25 de outubro de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67430 Nr: 1272-14.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSELUCIA RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:16071

 Autos nº 1272-14.2017.811.0111.

Código 67430.

Vistos.

Inobstante tenha decorrido o prazo para a Defesa informar o término do 

tratamento da testemunha Yasmin Machado Rocha, verifico à Ref. 52 que 

o atestado médico indicou o afastamento de suas atividades pelo prazo de 

30 (trinta) dias, a contar da data de 27/09/2018.

Dessa forma, DESIGNO o dia 29 de janeiro de 2019, às 16h30min, para 

continuação da instrução processual, ocasião em que será inquirida a 

testemunha Yasmin Machado Rocha, bem como realizado o interrogatório 

do acusado.

INTIMEM-SE.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 25 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69232 Nr: 2321-90.2017.811.0111

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAYME RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:6023 A

 Código nº 69232.

Processo nº 2321-90.2017.811.0111.

Vistos.

Inviável o deferimento da cota ministerial de Ref. 44, uma vez que o 

processo encontra-se em fase executiva, de maneira que não é possível 

a aplicação do disposto no art. 366 do CPP para suspensão do processo 

ou do curso do prazo prescricional, o qual, nessa fase, só se interrompe 

pelo início ou continuação do cumprimento da pena (CPP, art. 117, V).

Contudo, suspenso o cumprimento da pena em virtude do 

desconhecimento do paradeiro do reeducando, os autos deverão 

permanecer em arquivo provisório.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 22 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55767 Nr: 56-86.2015.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTINA NARDI ROMAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J B AMARO DOS SANTOS & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 56-86.2015.811.0111 (Código 55767)

Classe – Assunto: Anulatória de Contrato c.c. Indenização

Requerente: Santina Nardi Roman

Requerido: J. B. Amaro dos Santos & Cia Ltda

Vistos.

Trata-se de Ação Anulatória de Contrato c.c Indenização Material e Moral 

proposta por SANTINA NARDI ROMAN em face de J.B. AMARO DOS 

SANTOS & CIA LTDA, ambos qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, a parte requerente foi intimada 

pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, porém quedou-se inerte 

(ref.33).

Deixou a parte requerente, portanto, de promover atos e diligências que 

lhe competiam, ocasionando assim, o abandono da causa por mais de 30 

(trinta) dias, consoante certidão de ref.33.

Com efeito, diante da inação da parte requerente em dar seguimento à 

presente ação, não resta alternativa a este Juízo a não ser extingui-la.

Ademais, isso não impede que a parte requerente, na forma adequada e 

com a devida responsabilidade, adentre com novo pedido para ver 

satisfeita sua pretensão.

Isto posto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, III, do Código de Processo Civil/2015.

Sem custas judicias.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 18 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69573 Nr: 2505-46.2017.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESQUINÃO AUTO POSTO LTDA - EPP, 

RENATO BARBALHO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2505-46.2017.811.0111 (Código 69573)

Classe – Assunto: Execução de Título Extrajudicial

Exequente:SICREDI NORTE (MT)

Executados: Esquinão Autos Posto Ltda e Renato Barbalho de Souza

Vistos.

Após ser regularmente citado/intimado, a parte executada deixou de 

efetuar o pagamento voluntário do débito ou de adotar postura equivalente 

prevista em lei, resultando no inadimplemento da dívida, razão pela qual a 

parte exequente requereu a penhora online das contas e aplicações 

financeiras de sua titularidade.

Pois bem, havendo pedido de constrição de ativos financeiros da parte 

executada e estando caracterizada a dívida e a omissão no pagamento 

espontâneo, perfeitamente adequado à pretensão que se ajusta à 

gradação preferencial definida no art. 835, I, do NCPC, razão por que, 

autorizo a penhora/bloqueio de dinheiro e demais aplicações financeiras 

da parte devedora junto aos órgãos bancários, via sistema BACENJUD.

Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação 

do devedor.

Frustrada a tentativa de penhora online, intime-se a parte exequente para 

dar prosseguimento ao feito.

Sem prejuízo, defiro o pedido de inscrição negativa do nome do executado 

perante os órgãos de proteção, com fulcro no artigo 782, §3º, do CPC.

Para tanto, oficie-se ao SPC e SERASA para promoverem a inscrição.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 03 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69573 Nr: 2505-46.2017.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESQUINÃO AUTO POSTO LTDA - EPP, 

RENATO BARBALHO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2505-46.2017.811.0111 (Código 69573).

Exequente: Sicredi Norte/MT.

Executados: Esquinão Auto Posto Ltda-EPP e Renato Barbalho de Souza.

Vistos.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta por Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de Associados Norte Mato-grossense – Sicredi 

Norte/MT contra Esquinão Auto Posto Ltda - EPP e Renato Barbalho de 

Souza, ambos qualificados nos autos.

Recebo a execução.

Em razão disso, CITE-SE o devedor para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento da dívida.

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, 

consignando que em caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, proceda o oficial de justiça à 

penhora do bem indicado na petição inicial, e a sua avaliação, lavrando-se 

o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o 

executado.

Realizada a penhora na presença do executado, reputar-se-á 

devidamente intimado, dispensando a expedição de novos atos.

Eventuais embargos à execução deverão ser oferecidos no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação, na 

forma do art. 915 e seguintes do CPC.

Não encontrando o devedor, o oficial de justiça arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, procedendo na forma do art. 

830 do NCPC.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Matupá/MT, 17 de novembro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 33842 Nr: 1152-15.2010.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Junior da Silveira Ribeiro, VERA LUCIA 
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DA SILVEIRA RIBEIRO, OSMAR NORA, OSMAR NORA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JUNIOR DA SILVEIRA 

RIBEIRO - OAB:24069/O

 Processo nº 1152-15.2010.811.0111 (Código 33842)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: União

Executados: Vera Lucia da Silveira Ribeiro e Outros

Vistos.

Intime-se a parte exequente para se manifestar quanto à Petição e 

documentos de fls. 55-98.

CUMPRA-SE.

Matupá (MT), 26 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 27091 Nr: 1642-76.2006.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União Materiais para Construção Ltda, OSMAR 

NORA, VERA LUCIA DA SILVEIRA RIBEIRO, Fábio Junior da Silveira Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz C. da Costa de S. 

Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JUNIOR DA SILVEIRA 

RIBEIRO - OAB:24069/O

 Processo nº 1642-76.2006.811.0111 (Código 27091)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: União

Executados: Vera Lucia da Silveira Ribeiro e Outros

Vistos.

Intime-se a parte exequente para se manifestar quanto à Petição e 

documentos de fls. 161-208.

CUMPRA-SE.

Matupá (MT), 26 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 33831 Nr: 1141-83.2010.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Junior da Silveira Ribeiro, OSMAR NORA, 

VERA LUCIA DA SILVEIRA RIBEIRO, OSMAR NORA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JUNIOR DA SILVEIRA 

RIBEIRO - OAB:24069/O

 Processo nº 1141-83.2010.811.0111 (Código 33831)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: União

Executados: Vera Lucia da Silveira Ribeiro e Outros

Vistos.

Intime-se a parte exequente para se manifestar quanto à Petição e 

documentos de fls. 64-107.

CUMPRA-SE.

Matupá (MT), 26 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51837 Nr: 1734-44.2012.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR NORA, União Materiais para 

Construção Ltda, VERA LUCIA DA SILVEIRA RIBEIRO, Fábio Junior da 

Silveira Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JUNIOR DA SILVEIRA 

RIBEIRO - OAB:24069/O

 Processo nº 1734-44.2012.811.0111 (Código 51837)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: União

Executados: Vera Lucia da Silveira Ribeiro e Outros

Vistos.

Intime-se a parte exequente para se manifestar quanto à Petição e 

documentos de fls. 53-96.

CUMPRA-SE.

Matupá (MT), 26 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 33828 Nr: 1138-31.2010.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR NORA, VERA LUCIA DA SILVEIRA 

RIBEIRO, OSMAR NORA & CIA LTDA, Fábio Junior da Silveira Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JUNIOR DA SILVEIRA 

RIBEIRO - OAB:24069/O

 Processo nº 1138-31.2010.811.0111 (Código 33828)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: União

Executados: Vera Lucia da Silveira Ribeiro e Outros

Vistos.

Intime-se a parte exequente para se manifestar quanto à Petição e 

documentos de fls. 33-76.

CUMPRA-SE.

Matupá (MT), 26 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 33886 Nr: 1196-34.2010.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA DA SILVEIRA RIBEIRO, OSMAR 

NORA, OSMAR NORA & CIA LTDA, Fábio Junior da Silveira Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1196-34.2010.811.0111 (Código 33886)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: União

Executados: Vera Lucia da Silveira Ribeiro e Outros

Vistos.

Intime-se a parte exequente para se manifestar quanto à Petição e 

documentos de fls. 36-79.

CUMPRA-SE.

Matupá (MT), 26 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60282 Nr: 313-77.2016.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZO FELIZARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A ZAGONEL ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLADSON CHIQUITIN - 

OAB:17743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 313-77.2016.811.0111 (Código 60282)

Classe – Assunto: Execução

Exequente: Elzo Felizardo

Executado: A. Zagonel ME

Vistos.
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Compulsando os autos verifico que a parte exequente foi intimada por 

meio de seu procurador constituído para promover o regular 

prosseguimento do feito. Todavia, quedou-se inerte.

Nesse diapasão, a luz do comando que emana do § 1º, do art. 485, do 

CPC, a extinção por abandono somente poderá ser realizada após a 

intimação pessoal da parte autora para, no prazo de 5 dias, promover os 

atos e diligências que lhe incumbir.

Destarte, intime-se, pessoalmente, pela via postal (AR), a parte exequente 

para manifestar prosseguimento no feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção por abandono.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 26 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69130 Nr: 2263-87.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janete Reis de Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Araujo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 Processo nº 2263-87.2017.811.0111 (Código 69130)

Classe – Assunto: Reconhecimento e Dissolução de União Estável

Requerente: Janete Reis Aguiar

 Requerido: José Araújo de Oliveira

Vistos.

Defiro o requerimento formulado pelas partes em audiência de conciliação 

e suspendo o curso do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Em seguida, intime-se a parte requerente para dar prosseguimento ao 

feito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 26 de outubro de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52516 Nr: 665-40.2013.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinalva Augusta Pereira, JULLIANI ELOIZA PEREIRA 

DA SILVA, Augusta Garcia Comércio de Tecidos e Confecções LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6735

 Processo nº 665-40.2013.811.0111 (Código 52516)

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

Exequentes: Joaquim Felipe Spadoni e Jorge Luiz Miraglia Jaudy

Executados: Manivalva Augusta Pereira e Outros

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por Joaquim Felipe 

Spadoni e Jorge Luiz Miraglia Jaudy em face de Marinalva Augusta 

Pereira, Julliani Eloiza Pereira da Silva, e Augusta Garcia Comércio de 

Tecidos e Confecções Ltda, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

Intime-se o executado para pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de protesto e expedição de mandado de penhora e 

avaliação, que recairá sobre tantos bens quanto os necessários para 

garantir a dívida, nos termos do artigo 523, §3º, deferindo-se, desde já, 

remessa de certidão comprobatória da dívida, objeto do presente 

processo, aos órgãos de proteção ao crédito.

Independentemente de penhora ou nova intimação, poderá o executado 

apresentar impugnação, aduzindo em sua defesa as matérias delineadas 

nos incisos do §1º, do artigo 525, Código de Processo Civil, a qual, de 

regra, não impede a prática de atos executivos com os atos 

expropriatórios pertinentes, salvo comprovado dano grave, de difícil ou 

incerta reparação ao executado, e desde que garantindo o juízo (CPC, art. 

525, §6º).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 08 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61973 Nr: 993-62.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CARLOS EVANDRO GUDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR FERREIRA DOS ANJOS, IRES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUECELE DE CARLI - OAB:17062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do deferimento por este Juízo, do 

pedido de parcelamento das custas processuais em 10 vezes, sendo que 

já está disponível no site do TJ-MT, a emissão das guias com 

parcelamento.

OBS: Deverá a parte acessar diretamente no site do TJMT/EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE/CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, ao lançar 

o numero do processo, automaticamente, o sistema alertará a seguinte 

mensagem: "Existe um parcelamento ou desconto cadastrado para esse 

processo deseja emitir sua Guia". Nesse momento o advogado ou a parte 

emitirá sua guia e poderá efetuar o devido pagamento.

Regina Matos Davi

Gestora Administrativa 3

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000262-78.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE CUSTODIO SIMOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, acerca da audiência de 

conciliação designada para o dia 27/02/2019, às 13h30min, na sede deste 

Juizado Especial, devendo comparecer com o autor na referida audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-71.2017.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA FERDINANDO VAREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA FERDINANDO VAREA OAB - MT0010641A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ Processo: 1000116-71.2017.8.11.0111. 

REQUERENTE: ANDREIA FERDINANDO VAREA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. ANDREIA 

FERDINANDO VAREA ajuizou ação indenizatória em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em síntese, 

alegou que no dia 01 de julho de 2017, houve oscilação de energia elétrica 

no bairro ZH3 em razão de problemas em um transformador do bairro. 

Sustentou que em decorrência disso, houve danos materiais, consistente 

no não funcionamento de seu aparelho televisor. Devidamente citada, a 
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parte promovida apresentou contestação e arguiu a preliminar de 

incompetência do juizado em razão de necessidade de perícia. No mérito, 

sustentou a inexistência de culpa e ausência de dano material. Ata da 

audiência de conciliação acostada na movimentação ID 11567421 e 

impugnação a contestação na movimentação ID 11717107. É a síntese do 

necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 1. 

Incompetência em razão da matéria: Considerando que a atividade 

jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário por meio 

da competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas demandas 

atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de 

organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir juízo 

arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o 

Juizado Especial Cível é competência para processar e julgar causas 

cíveis de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor 

complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais 

estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e não o 

direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da 

causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não 

em face do direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência 

do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. 

(...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a 

complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado 

Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de 

perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação 

às decisões acerca de sua própria competência para conhecer das 

causas que lhe são submetidas, ficando esse controle submetido aos 

Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da 

Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – 

quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria 

envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor 

complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e 

não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. 

Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica quando a 

competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. 

(...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, os 

Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar 

causas em que for necessária a produção de prova pericial. Em análise 

dos autos, no caso, não é necessário a produção da prova pericial para 

apurar se houve ou não má-prestação de serviço, visto que o fato pode 

ser elucidado facilmente por meio de provas documentais. No caso 

concreto, por não ser necessária a produção de prova pericial, não se 

trata de matéria complexa e, consequentemente, este juízo é competente 

para processar e julgar a presente demanda. 2. Julgamento antecipado da 

lide: Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do 

presente conflito independe de novas provas, visto que os fatos 

controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. Com 

fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. 3. Limites do conflito: 

Em análise da narrativa das partes, restou controvertido a existência da 

falha na prestação de serviço pela parte promovida, a responsabilidade 

civil e o dano material. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao 

exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade 

que se apresentam. 4. Excludente de culpabilidade: Os fabricantes, 

produtores, construtores, importadores, comerciantes, fornecedores e os 

prestadores de serviço, possuem responsabilidade civil objetiva, sendo 

presumida a culpa (art. 12 e 14 do CDC). No entanto, a responsabilidade 

objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de 

terceiro (§ 3º, incisos III e II, respectivamente dos artigos 12 e 13 do CDC), 

bem como nos casos fortuitos e de força maior, conforme entendimento 

jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte promovida sustenta que o dano não 

foi causado em razão da falha na prestação de seus serviços e, por isso, 

não possui responsabilidade civil. Pois bem. Em se tratando de serviço 

essencial o fornecimento de energia elétrica, os órgãos públicos, por si ou 

suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra 

forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, na forma do 

disposto no artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo 

as pessoas jurídicas pelos danos causados na forma do disposto no 

parágrafo único, do artigo em comento, inclusive por dano moral. A 

reclamada por se tratar de prestadora de serviço público, com base na 

teoria do risco administrativo, responde objetivamente pelos danos que 

vier a causar a terceiros durante a prestação do serviço concedido, por 

força do artigo 37, § 6º, da CF/88, e, ainda, responde pelos danos 

causados aos eletrodomésticos de seus usuários, a não ser que 

comprove fato de terceiro ou culpa exclusiva do consumidor, o que aqui 

não se verifica no presente caso, permanecendo inalterada a plena 

responsabilidade pela conduta ilícita detectada. 5. Dano material: Quem 

ocasiona dano material a outrem tem o dever de indenizá-lo (artigo 186 do 

Código Civil). Nos termos do artigo 402 do Código Civil, o dano material 

pode ser materializado tanto na modalidade de perdas emergentes quanto 

na modalidade de lucros cessantes. Independentemente da modalidade de 

dano material, diferentemente do dano moral, este não se presume, deve 

ser integralmente comprovado. Neste sentido: JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. CIVIL. VALOR IRRISÓRIO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

DECORRENTE DE AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS. DANO MATERIAL 

NÃO PROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 

6. De outro norte, no que se refere à indenização por danos materiais, 

nada há a ser provido. O dano material deve sempre estar devidamente 

demonstrado a conferir juridicidade à pretensão condenatória respectiva. 

7. Na hipótese, não há sequer indicação do modelo do celular e óculos que 

a autora alega terem sido danificados. A existência e a extensão dos 

danos que alega haver sofrido não encontram, assim, suporte nos autos, 

e à evidência, não podem ser presumidos. Com efeito, não se julga 

ressarcimento de dano por verossimilhança e sim com a segurança 

exigida pelo ordenamento jurídico, onde a prova deve ser robusta e 

irretorquível, não se afigurando adequada a condenação por danos 

hipotéticos ou mera presunção. (...) (TJ-DF - ACJ: 20150610060419, 

Relator: SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, Data de Julgamento: 

02/02/2016, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/03/2016 . Pág.: 533) Em análise 

do caso, nota-se que a parte promovente alega ter suportado dano 

material no valor de R$2.499,00 (dois mil quatrocentos e noventa e nove 

reais), em decorrência de perda de seu aparelho televisor 49 polegadas, 

LG, LED FULL HD. A parte reclamada não logrou êxito em demonstrar a 

ausência de falha na prestação de seus serviços, limitando-se a declarar 

que os danos em referência não foram provocados por anormalidades 

originadas no fornecimento de energia elétrica, todavia, carecendo de 

trazer aos autos qualquer documento indicativo de sua tese defensiva. 

Frise-se, por oportuno, que a parte reclamada não se desincumbiu a 

contento em refutar as alegações verossímeis da parte autora, mormente, 

o fato da reclamante ter encaminhado o produto ao conserto, por si só, 

não exime sua responsabilidade de indenizar, porquanto, por ser a mesma 

nitidamente hipossuficiente na relação de consumo, é ônus daquela a 

comprovação de que ao menos cumpriu seu mister, averiguando os 

protocolos de atendimento solicitados pelo autor, nos exatos moldes do 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor Pátrio: Nesse sentido: 

QUEIMA DE APARELHO EM RAZÃO DE QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EM¬PRESA 

PRESTADORA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA. RECURSO IMPROVIDO. 

(RECURSO CÍVEL Nº 71000607564, TERCEIRA TURMA RECURSAL CÍVEL, 

TURMAS RECURSAIS - JEC, RELATOR: EUGÊNIO FACCHINI NETO, 

JULGADO EM 15/02/2005) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. QUEIMA DE 

APARELHO DE TELEVISÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

COMPROVAÇÃO DO DEFEITO DO SERVIÇO, DO DANO E DO NEXO DE 

CAUSALIDADE. Sentença mantida. Recurso improvido. (Recurso Cível Nº 

71000840900, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais - JEC, 
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Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 20/04/2006) AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. CEMIG. DIREITO CONSUMERISTA. INTERRUPÇÃO NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE DA 

PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO 

PÚBLICO. CULPA OBJETIVA. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO. 

CRITÉRIOS. Se não lograr comprovar fato excludente de sua 

responsabilidade, a concessionária de serviço público de distribuição de 

energia elétrica responde, objetivamente, independentemente da prova da 

culpa, por dano que cause a terceiro, por ato seu, quando se demonstrar 

o nexo causal entre o ato ilegal praticado e o dano em caso de interrupção 

no fornecimento de energia elétrica (art. 37, § 6º, CRFB/88). (...) (TJMG, 

AC 1.0351.02.012278-1/001, Rel. Des. Armando Freire, j. em 30/05/06). 

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL. OSCILAÇÃO NA 

VOLTAGEM DA ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS 

ELETRÔNICOS. Uma vez não comprovado, pela CEEE, que a oscilação na 

voltagem da energia elétrica não provoca estragos em equipamentos 

eletrônicos, há o dever de reparar os danos causados nos aparelhos de 

informática da autora. Art. 37, § 6º, da CF e art. 333, II, do CPC. Apelação 

desprovida. (TJRS, AC 70013862438, Rel. Des. Leo Lima, j. em 

24/05/2006) Assim, restando, pois, comprovado o dano, o defeito no 

serviço de fornecimento de energia elétrica e o nexo de causalidade entre 

o evento danoso e a conduta da reclamada, a qual é prestadora do 

serviço de energia elétrica, configurado está o dever de indenizar. Ante o 

exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos para: a) CONDENAR a parte ré 

ao pagamento de indenização à parte autora, no valor de R$2.499,00 (dois 

mil quatrocentos e noventa e nove reais) à título de indenização por danos 

materiais com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo 

índice INPC, a partir da data do evento danoso (01.07.2017). Extingo o 

processo com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Com o trânsito em 

julgado, ao arquivo. Intimem-se. Suelen Barizon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000150-12.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TERESA APARECIDA PLENS OAB - MT23990/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. S. A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ Processo: 1000150-12.2018.8.11.0111. 

REQUERENTE: ANDRE BEVILAQUA RIBEIRO REQUERIDO: ELAINE DA 

SILVA AMARAL Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei nº 9.099/95. Pois bem. Compulsando os autos verifico que a parte 

autora manifestou desinteresse no prosseguimento do feito (ID 13735559). 

Ante o exposto, havendo desistência expressa da parte autora, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do art. 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Com o 

trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas necessárias. Suelen 

Barizon Juíza de Direito

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 49965 Nr: 982-19.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesuel Benedito de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Diante do requerimento da parte autora de suspensão do processo até 

27/12/2018 (Ref. 52) e, em consonância com o art. 1.238 da CNGC, nos 

termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o processo 

para que este permaneça suspenso até a data requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 50217 Nr: 1101-77.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonice Maria de Arruda Silva Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Diante do requerimento da parte autora de suspensão do processo até 

27/12/2018 (Ref. 58) e, em consonância com o art. 1.238 da CNGC, nos 

termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o processo 

para que este permaneça suspenso até a data requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 50213 Nr: 1100-92.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonia Venancio de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819,  Gustavo Rodr igues  Góes  N ico lade l l i  - 

OAB:PR56.918/17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Diante do requerimento da parte autora de suspensão do processo até 

27/12/2018 (Ref. 33) e, em consonância com o art. 1.238 da CNGC, nos 

termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o processo 

para que este permaneça suspenso até a data requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 49716 Nr: 880-94.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donizete Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819,  Gustavo Rodr igues  Góes  N ico lade l l i  - 

OAB:PR56.918/17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Diante do requerimento da parte autora de suspensão do processo até 

27/12/2018 (Ref. 42) e, em consonância com o art. 1.238 da CNGC, nos 

termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o processo 

para que este permaneça suspenso até a data requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 49958 Nr: 976-12.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laurentino Honorato dos Santos Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Diante do requerimento da parte autora de suspensão do processo até 

27/12/2018 (Ref. 40) e, em consonância com o art. 1.238 da CNGC, nos 

termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o processo 

para que este permaneça suspenso até a data requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 49948 Nr: 971-87.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista de França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819,  Gustavo Rodr igues  Góes  N ico lade l l i  - 

OAB:PR56.918/17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Diante do requerimento da parte autora de suspensão do processo até 

27/12/2018 (Ref. 48) e, em consonância com o art. 1.238 da CNGC, nos 

termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o processo 

para que este permaneça suspenso até a data requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 50163 Nr: 1077-49.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel Mendes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Diante do requerimento da parte autora de suspensão do processo até 

27/12/2018 (Ref. 40) e, em consonância com o art. 1.238 da CNGC, nos 

termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o processo 

para que este permaneça suspenso até a data requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 60218 Nr: 3884-08.2016.811.0030

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Del Canale Vizentim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STEPHANY MARY FERREIRA 

REGIS DA SILVA - OAB:53612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, tendo em vista a 

informação juntada à ref: 29, impulsiono os autos para que seja intimada a 

parte autora para efetuar o recolhimento do valor das diligências, bem 

como manifestar conforme determinado à Ref: 23.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 60217 Nr: 3883-23.2016.811.0030

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Del Canale Vizentim, Edson Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STEPHANY MARY FERREIRA 

REGIS DA SILVA - OAB:53612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, tendo em vista a 

informação juntada à ref: 31, impulsiono os autos para que seja intimada a 

parte autora para efetuar o recolhimento do valor das diligências, bem 

como manifestar conforme determinado à Ref: 25.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 16481 Nr: 1229-44.2008.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Almeida Vital, Gleice Helen Costa 

Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gleice Hellen Costa Leite - 

OAB:9475/MT, Waldir Caldas Rodrigues - OAB:6591/MT

 Vistos etc.

Designo audiência de continuação para interrogatório do réu Francisco de 

Almeida Vital no dia 22.01.2019, às 13h15mim.

 Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 44038 Nr: 161-49.2014.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Indústria e Comércio de Espumas e Colchões Cuiabá 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.P. da Silva & J. A. de Almeida Ltda - ME, Ana 

Paula da Silva, Maria Cleide Belloni Gobi, Eva Cristina da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Rezende Júnior - 

OAB:MT - 9.059, Daniele Isaura da Silva Cavalleri Rezende - 

OAB:6.057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar acerca da 

devolução da correspondência, requerendo o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 2515 Nr: 179-18.1987.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Shelma Lombardi de Kato, Mauro José Pereira, Ernani 

Vieira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Gonzaga Nogueira Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Salvador Pompeu de Barros 

Filho - OAB:196/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Martins Junqueira - 

OAB:9654, Sebastião M. Pinto Filho - OAB:1113

 DECISÃO

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios 

proposta por Salvador Pompeu de Barros Filho em face do Espólio de Luiz 

Gonzaga Nogueira Barbosa, representado pela inventariante, Sra. 

Marilena Martins Junqueira, à fl. 578.

À fl. 581 foi determinada a intimação dos executados.

 Os demais exequentes, Ernani Vieira, Mauro José, Shelma Lombardi, 

manifestaram, à fl. 608.

A executada nomeou bens a penhora, às fls. 641/644.

À fl. 653, foi deferido o pedido de penhora, bem como determinada a 

avaliação dos bens.

 Determinação para os credores indicarem novos bens a penhora, à fl. 

674.

Manifestação dos exequentes quanto aos laudos, à fl. 748.

Termo de audiência de conciliação, à fl. 753.

À fl. 759, foi homologado os laudos de avaliação, bem como determinada a 

hasta pública.

 À fl. 828, determinação de expedição de alvará judicial.

 Requerimento de baixa de hipoteca judicial, à fl. 841, o qual foi deferido, à 

fl. 852.

É o relatório. Decido.

 1. Em consonância com o que dispõe o art. 580 da CNGC/MT, intimem-se 

os exequentes para que traga ao processo memória atualizada do débito, 

reduzindo-se os valores já recebidos nestes autos, bem como indique 

bens passiveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias.

 2. Destaco que o mero pedido de vistas ou novo requerimento de 

suspensão do processo não tem a aptidão de demonstrar o 

prosseguimento regular do processo (art. 580, §2º, CNGC/MT).

3. Decorrido o prazo, certifique-se e encaminhem os autos conclusos para 

prolação de sentença de extinção.

 4. Havendo manifestação do exequente, no sentido de indicar bens 

passiveis de penhora, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Certifique-se quanto a realização das hastas públicas.

 Proceda com a alteração no sistema Apolo para cumprimento de 

sentença, bem como proceda com a retirada deste processo do rol de 
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processos META 2.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 16573 Nr: 1313-45.2008.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Antonia Dias Cardoso dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Brasileiro de Descontos S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Waldocir Stefeni - OAB:3553B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056, rodrigo sampaio - OAB:

 DECISÃO

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença.

 À fl. 197, foi determinada a intimação do executado.

 À fl. 200, o executado juntou ao processo o comprovante de pagamento 

da condenação.

O exequente requereu penhora on line do valor remanescente, bem como 

expedição de alvará judicial do valor depositado pelo executado, às fls. 

204/205.

É o relatório. Decido.

 Proceda com o desapensamento destes autos aos processos de cód. 87, 

haja vista a prolação de sentença nesse último.

 Expeça-se alvará de levantamento judicial, devendo o valor depositado 

ser transferido à conta indicada na petição de fl. 202.

Intime-se o executado para proceder com o pagamento do valor 

remanescente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa 

de 10% sobre o valor atualizado da dívida e 10% a título de honorários 

advocatícios, a teor do que dispõe o art. 523 do CPC.

 Após o prazo estabelecido, intime-se o exequente para proceder com a 

atualização do débito, bem como requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 87 Nr: 52-46.1988.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Brasileiro de Descontos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária São José do Quebó S/A, Júlio 

Cezar de Araújo Lutterbach, Francisco José de Araújo Lutterbach

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonir Galera Mari - OAB:3.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

 Trata-se de processo de execução.

 O executado requereu bloqueio de valores, às fls. 344/345.

À fl. 348, foi deferido o pedido do exequente.

 Determinação, à fl. 349, para que o exequente procedesse com o regular 

andamento do feito.

 É o relatório. Decido.

 Conforme se verifica, o processo aguarda há mais de 02 (dois) anos para 

que o exequente proceda com o regular andamento do feito, contudo, 

esse quedou-se inerte. Assim, a medida a ser imposta é a extinção do 

processo pelo abandono.

Pelo exposto, extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, III, do CPC.

Condeno a exquente ao pagamento de custas e taxas judiciárias 

remanescentes, caso haja.

P.R.I.C.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 21245 Nr: 1720-80.2010.811.0030

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nevio Ferreira Mendes, Marina Felismina Correa 

Mendes, Julindo Èrico de Almeida, Silvane Ferreira Mendes de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ramão Rodrigues Filho, União Federal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Flavio de Andrade - 

OAB:6730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vânia dos Santos - 

OAB:11.332

 DECISÃO

Vistos etc.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 05/02/2019, às 

16h30mim.

 Intimem-se as partes para apresentarem o rol de testemunhas, 

informando o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de registro de 

identidade e o endereço completo da residência e do local de trabalho (art. 

450 do CPC).

Nos termos do art. 455 do CPC, cabe ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

 A inércia do advogado em relação à comunicação da testemunha implica 

a desistência da sua inquirição (art. 455, § 3º, CPC).

Em observância com o que dispõe o art. 357, §1º, do CPC, intimem-se as 

partes para que estas manifestem se há esclarecimentos a serem feitos 

ou solicite ajustes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, ficando cientes 

que findo o prazo a presente decisão se torna estável.

No mais, fixo o número máximo de 03 (três) testemunhas para cada parte 

por fato narrado na inicial, conforme dispõe o art. 357, § 6º, do CPC.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 43829 Nr: 1933-81.2013.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando da Guia Nonato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodorapido Transportes Ltda, Weiller do 

Espírito Santo, Seguro Marítima Automóvel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Pivatto - OAB:9.545-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA MESQUITA DA 

SILVA - OAB:15209, DANIEL DA COSTA GARCIA - OAB:9478, JOSIANE 

MANGANRO PEREIRA VIEIRA - OAB:17783, MARCELO DA SILVA LIMA 

- OAB:4272, Márcio Alexandre Malfatti - OAB:16.943-A

 DECISÃO

Vistos etc.

Trata-se de ação ordinária de indenização por danos morais e materiais 

proposta por Fernando da Guia Nonato em face de Rodorapido 

Transportes LTDA e Weiller do Espirito Santo, todos qualificados nos 

autos.

 A inicial foi recebida, à fl. 106.

À fl. 114, foi realizada audiência de conciliação, oportunidade em que a 

requerida Rodorapido juntou contestação, bem como foi determinada a 

citação da denunciada Marítima Seguro de Automóveis.

 Impugnação, às fls. 314/321.

Manifestação da litisdenunciada, à fl. 332.

A requerida Rodorápido apresentou rol de testemunhas, à fl. 334.

O autor indicou testemunhas, à fl. 360.

Termo de audiência de instrução e julgamento, à fl. 392.

À fl. 402, o autor requereu a citação do requerido Weiller, através de 

edital, bem como, à fl. 443, requereu a expedição de carta precatória para 

a oitiva da testemunha Marcelo de Tal.

 É o relatório. Decido.

 Compulsando os autos observo que o autor não comprovou o 

esgotamento dos meios de localização do requerido Weiller, razão pela 

qual indefiro o pedido de citação por edital.

 Intime-se o autor para que indique o endereço do requerido ou comprove 

o esgotamento dos meios de localização desse, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Havendo indicação do endereço de Weiller do Espírito Santo, proceda 

com a citação do requerido para que apresente contestação, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Expeça-se carta precatória para a oitiva da testemunha Marcelo de Tal no 

endereço indicado pela parte autora, à fl. retro.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036829/10/2018 Página 864 de 998



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 70761 Nr: 1190-95.2018.811.0030

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A. Centro Norte do Mato Grosso - Sicredi 

Centro Norte MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nobres Materais Para Construção Ltda - Me, 

Anderson Edvin Bornholdt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:12.809/19.236-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para se manifestar em relação a 

Juntada da Correspondência Devolvida referente a Carta de Citação e 

Intimação da parte requerida, Ref. 15, 16 e 11.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 70806 Nr: 1211-71.2018.811.0030

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Luis Rodrigues Borges, Alzenir Luiz 

Borges da Silva, Marcia Rosana Rodrigues Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819,  Gustavo Rodr igues  Góes  N ico lade l l i  - 

OAB:PR56.918/17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para publicar para que seja intimada a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 654,95 

(seiscentos e noventa e quatro reais e noventa e cinco centavos), a ser 

realizado conforme determina o Provimento n. 7/2017-CGJ, juntando o 

comprovante em tempo hábil para a realização da auidência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 20214 Nr: 718-75.2010.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcilio Clayton Berto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Donizeu do Nascimento 

Nassarden - OAB:11.338

 CERTIDÃO

Nos termoa da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a defesa do acusado para manifestar na fase do 

artigo 422 do CPP, conforme sentença de fls. 257/259.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 40425 Nr: 2005-39.2011.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. V. R. Mayer - ME, Flavio Vinicius Rondon 

Mayer, Suellen Figueiredo Franco de Godoy Mayer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819,  Gustavo Rodr igues  Góes  N ico lade l l i  - 

OAB:PR56.918/17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o requerido pelo exequente à fl. 104, por conseguinte, determino 

que o executado seja intimado para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar 

quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora e seus 

respectivos valores, acompanhado de prova da propriedade e, se for o 

caso, certidão negativa de ônus, sob pena de sua omissão ser 

considerada ato atentatório a dignidade da justiça (art. 774, V, do CPC);

Decorrido o prazo acima, determino que o exequente seja intimado para se 

manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, nos moldes da decisão de fl. 101, 

mais precisamente no tópico “da continuidade da execução”;

Após, certifique-se, retornando-me os autos conclusos.

SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES

 Juíza de Direito

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 37339 Nr: 529-84.2016.811.0031

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Oeste-MT, LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Adolfo de Arruda, ELIANE DE 

ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO LEITE DOS SANTOS - 

OAB:7532

 VISTOS;

I – Cuida-se ação de execução de título extrajudicial ajuizada por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI SUDOESTE-MT em face de 

LOURIVAL ADOLFO DE ARRUDA e ELIANE DE ARRUDA.

A parte autora propôs parcelamento da dívida com entrada de 30% da 

mesma, ao que foi aceito pela parte exequente.

Após a apresentação dos depósitos do parcelamento o exequente aduziu 

que somente iria requerer o pagamento do débito após o levantamento dos 

valores depositados em conta única (ref. 49).

II - FUNDAMENTAÇÃO.

 Em que pese a manifestação do exequente de ref. 49, insta consignar 

que a executada obteve êxito em demonstrar o pagamento integral do 

débito, ao passo que o exequente não discordou de tal fato, somente 

mostrou irresignação pela ausência de levantamento dos valores 

depositados.

O pagamento da obrigação objeto da execução é causa de sua extinção, 

nos termos da letra do art. 924, II, do NCPC, na medida em que faz perecer 

o objeto da demanda, afastando o interesse processual até então 

presente.

Portanto, tendo o autor expressado sua concordância com o pagamento 

efetuado, requerendo o levantamento dos valores, a extinção do feito é 

medida que se impõe.

 III - DISPOSITIVO. Ante o exposto, atendidas as formalidades legais, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com amparo no art. 924, II, do NCPC.

Determino a expedição de alvará de levantamento dos valores 

depositados judicialmente nestes autos, em favor do autor, conforme 

dados informados na ref. 49.

Com a expedição do alvará e certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 32343 Nr: 464-60.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Prefeitura Municipal de Nortelândia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIJANIRA FERNANDES DOS SANTOS, Dalva 

Fernandes dos Santos Marques, Antonio Marques da Silva, Josenilson 

Mineiro Portela, SONIO ARAMIS DOS SANTOS BLAUTH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LEITE DOS SANTOS - 

OAB:7532

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lussivaldo Fernandes de 

Souza - OAB:

 Vistos.Diante da certidão retro, friso que em ação de desapropriação o 

ônus de adiantar os honorários periciais cabe ao expropriante, sendo que 

caso saia vencedor quanto aos valores por ele imputado inicialmente, 
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deverá ser ressarcido.Neste sentido é o entendimento do STJ:(...)Portanto, 

intime-se a parte autora para que efetue o depósito dos valores periciais, 

no prazo de 05 (cinco) dias, ficando, desde já, deferido o levantamento de 

50% dos mesmos em favor do perito, para início da perícia.Deverá restar 

consignado que em caso de inércia da parte autora quanto ao pagamento 

dos honorários periciais, restará referida prova preclusa, com andamento 

do feito sem sua realização, devendo o mesmo arcar com o ônus de sua 

inércia probatória.O perito deverá realizar a perícia e apresentar laudo 

conclusivo, no prazo de 30 (trinta) dias a contar do levantamento dos 50% 

dos valores de honorários, sob pena de incorrer em crime de 

desobediência em caso de descumprimento.Com a juntada do laudo 

pericial, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo sucessivo 

de 10 (dez) dias.Após, tornem os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo 

o necessário.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45313 Nr: 1372-78.2018.811.0031

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONIVALDO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANILDE C. CURITIBA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA DA SILVA 

SANTOS - OAB:21112/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o autor não juntou qualquer 

documento que proporcione robustez aos argumentos ventilados na 

exordial, o que presume que este dispõe de condições financeiras para 

arcar com as despesas processuais.

Assim ante a ausência de documentação cabe ao magistrado no uso dos 

elementos presentes nos autos ponderar acerca do acesso gratuito a 

justiça.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE 

PROVA DA NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, 

LXXIV, da Constituição Federal. O art. 4º, da Lei nº 1.060/50, não deve ser 

aplicado de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de 

interpretação sistemática e teleológica, para que em situações 

excepcionais possa ser relativizado, como forma de impedir o abuso do 

direito. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade do deferimento da 

justiça gratuita, considerando para tanto os elementos que evidenciam a 

condição de necessidade do beneficiário. (TJMT - Ap 74958/2016, DESA. 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 07/12/2016)

Desta forma, não evidenciada a miserabilidade necessária para a 

concessão do benefício da gratuidade da justiça, DETERMINO que a parte 

autora recolha, no prazo de 30 (trinta) dias, as custas e a taxas 

judiciárias, conforme o valor da causa, sob pena de indeferimento da 

petição inicial e extinção do feito.

Se recolhida as custas e despesas processuais, REMETAM-SE os autos 

ao cartório distribuidor, para que certifique, no prazo de 3 (três) dias, se o 

valor das custas judiciais e/ou das taxas judiciárias foram recolhidas 

adequadamente.

Diversamente, transcorrido o prazo in albis, certifique-se e tornem-me os 

autos conclusos para sentença – código 36.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40968 Nr: 1076-90.2017.811.0031

 AÇÃO: Providência ->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ANTONIO OLIVEIRA DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (ª) Federal - OAB:

 Vistos.

I. Cuida-se de Ação de Conversão de Benefício Assistencial para 

Aposentadoria Especial Rural, ajuizada em desfavor do Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS, cujas provas são verificadas de acordo com a 

legislação processual.

 II. Pois bem. Não havendo questões prejudiciais a serem analisadas e 

estando presentes as condições da ação e os pressupostos de 

constituição válida e desenvolvimento regular do processo, dou o feito 

saneado.

III. Considerando a necessidade de maior dilação probatória para a 

comprovação da atividade rural exercida pela parte autora, designo o dia 

14 de fevereiro de 2019, às 14h10min, para a realização de audiência de 

instrução e julgamento.

IV. INTIMEM-SE as partes, através dos seus advogados, da data 

agendada e para que, caso não tenham feito, apresentem rol de 

testemunhas no prazo máximo de 15 (quinze) dias (art. 357, §5º, CPC), 

manifestando sobre a necessidade de intimação ou se o apresentante do 

rol se compromete a trazê-las independentemente de intimação (art. 455, 

§2º, CPC).

V. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 7789 Nr: 650-30.2007.811.0031

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRdF, ERdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Gomes da Silva - 

OAB:0851

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – DEFIRO o pedido retro, proceda-se o desarquivamento do presente 

auto.

II - Em seguida, vista ao patrono da requerente para requerer o que 

entender pertinente, no prazo de 10 dias, sob pena de arquivamento.

III – Transcorrido o prazo supra in albis, ARQUIVE-SE com as baixas 

necessárias.

IV - Diversamente, voltem-me conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10221 Nr: 664-09.2010.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RLAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMdS, EBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DE ALMEIDA 

BENEVIDES - OAB:8159, Luiz Anilton Gonçalves - OAB:MT 23502-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - 

OAB:18598/O, Elias Bernardo Souza - OAB:3898

 Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, com 

espeque nos art. 487, I, do Digesto Processual Civil, JULGO PROCEDENTE 

O PEDIDO veiculado no Petitório Inaugural para, face a prova colhida nos 

autos, reconhecer a paternidade do requerido Wilson Marques Dos Santos 

em relação à requerente, que passará a se chamar RENATA LAISE 

ANDRADE RIBEIRO DOS SANTOS, filha de WILSON MARQUES DOS 

SANTOS, sendo seus avós paternos Waldomiro dos Santos e Eleonice 

Marques dos Santos..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 31249 Nr: 360-05.2013.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena moreira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

INSS-MT - OAB:

 Vistos.
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I- Intimem-se as partes, cientificando-as do retorno dos autos da instância 

superior, a fim de que, querendo, se manifestem requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

II- Decorrido o prazo, sem manifestação, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

III- Sem prejuízo ao cumprimento desta decisão e porque ainda físico o 

processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

IV- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 31018 Nr: 135-82.2013.811.0031

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não 

Padronizáveis PCG- Brasil Multicarteira ( FUNDO )

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arley Brasil Rodrigues Barco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:15.484/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

I - RELATÓRIO. Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada por 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO 

PADRONIZÁVEIS PCG- BRASIL MULTICARTEIRA em face de ARLEY 

BRASIL RODRIGUES BARCO, todos já qualificados.

 Entrementes, o requerente manifestou não ter mais interesse no 

prosseguimento do feito (fl.107).

II - FUNDAMENTAÇÃO. A desistência do prosseguimento do processo, 

corolário do princípio da disponibilidade, consiste na abdicação do status 

alcançado pelo autor após o ajuizamento da demanda.

Compete à parte analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação 

judicial, dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente no 

artigo 5º, XXXV, da CRFB/88, mas para tanto, devem ser observados os 

requisitos da legislação.

Pois bem. O requerente alegou desinteresse no prosseguimento da ação, 

hipótese de extinção do feito, conforme disposto no VIII, do art. 485 do 

CPC.

III - DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC.

Custas e despesas processuais, acaso existentes, pelo requerente - art. 

90, CPC. Sem verba honorária.

Eventual penhora/arresto efetivada nos autos, fica prejudicada, devendo 

ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(ns), expedindo o necessário, 

bem como, ocorra a devolução de mandado de busca e apreensão, 

eventualmente expedidos nos autos.

DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da 

Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas de estilo.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 273 Nr: 144-40.1996.811.0031

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdSB, RLdS, HAdSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Gomes da Silva - 

OAB:0851, NILTON GOMES DA SILVA - OAB:851

 Vistos...

I - RELATÓRIO. Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por A 

Fazenda Pública Estadual em face de DALMAR DA SILVA BRAGA, REGIS 

LINO DE SOUZA e HOLIVAR ANTONIO DA SILVA BRAGA, todos já 

qualificados.

Entrementes, aportou aos autos notícia de pagamento da dívida, 

postulando o exequente pela extinção da execução (fl. 250).

 II - FUNDAMENTAÇÃO. O pagamento da obrigação objeto da execução é 

causa de sua extinção, nos termos da letra do art. 924, II, do CPC, na 

medida em que faz perecer o objeto da demanda, afastando o interesse 

processual até então presente.

III - DISPOSITIVO. Ante o exposto, atendidas as formalidades legais, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com amparo no art. 924, II, do CPC.

Custas processuais pelo executado.

Eventual penhora/arresto efetivada nos autos, fica prejudicada, devendo 

ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(ns), expedindo o necessário.

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive.

DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da 

Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 232 Nr: 75-08.1996.811.0031

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Rodirgues Bastos, Aldemar Xavier Meira, 

Flaviano Correa de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS DE ALMEIDA 

BENEVIDES - OAB:8159, Nilton Gomes da Silva - OAB:0851, NILTON 

GOMES DA SILVA - OAB:851

 Vistos.

Abra-se vista à parte exequente para que se manifeste acerca do pedido 

e documentos de fls. 358/366, bem como acerca dos documentos de fls. 

301/327, no prazo de 10 (dez) dias.

Na intimação deverá constar a advertência de que deverá ser indicada 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução (art. 

1º, § 2º do Provimento 84/2014.)

Anoto ainda que, o não atendimento do determinado, no referido prazo, 

ocasionará a extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos 

do que dispõe o artigo 485, III e §§ 1º e 2º, do CPC e artigo 2º do 

Provimento 84/2041.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tornem os autos 

conclusos.

Sem prejuízo ao cumprimento desta decisão e porque ainda físico o 

processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 179 Nr: 36-45.1995.811.0031

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neuzeth Marques de Oliveira, Cícero Barbosa 

da Silva, Mauro Roberto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio de A Ribeiro - 

OAB:5308 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sergio Paulo Oliveira 

Medeiros - OAB:2.949/MT

 Ante o exposto, JULGO EXTITA a presente demanda, nos termos do 

artigo 485, IV, do NCPC, bem como do Provimento n.º 84/2014, da colenda 

CGJ/MT.Sem custas e honorários advocatícios.Sob a égide do art. 4º, do 

Provimento n.º 84/2014, da colenda CGJ/MT, EXPEÇA-SE a competente 

certidão de crédito em favor da parte exequente, bem assim INTIME-SE à 

retirada, guardando-a em pasta própria durante o prazo 01 (um) ano (art. 

6º do citado Provimento).Dou por publicada a presente sentença com a 

entrega dos autos em Cartório. Dispensado o registro, conforme dispõe o 

Provimento nº 42/2008-CGJ/MT.Em nada sendo requerido, AO ARQUIVO 

com baixa na distribuição.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 193 Nr: 6-73.1996.811.0031

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuzeth Marques de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Rachid Murad Filho - 

Advogado - OAB:6105

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antonio de A Ribeiro 

- OAB:5308 A

 Vistos.

Diante da certidão retro, determino que seja trasladada cópia da decisão 

da instância superior aos autos de execução em apenso (código 179).

Após, considerando que as partes nada requereram, arquive-se o feito 

com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 6512 Nr: 130-07.2006.811.0031

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adib Jaoudath Haraoui, Souad Adib Haraoui

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arrossensal Agropecuária S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Tarciso Almeida 

da Silva - OAB:4.677, Pedro Sylvio Sano Litvay - OAB:7042

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio de Oliveira Luchesi 

Filho - OAB:129.281, JOSE EDUARDO GIARETTA EULALIO - 

OAB:138669, Salvador Pompeu de Barros Filho - OAB:5714

 Vistos.

I – Ante juntada de manifestação do perito, abre-se vista às partes para 

que manifestem no prazo de 10 (dez) dias.

 II - Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os autos 

conclusos para deliberações.

III- Sem prejuízo ao cumprimento desta decisão e porque ainda físico o 

processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

IV - Às providências.

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 29990 Nr: 138-69.2004.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAMONA CALVINA LOPES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pela parte 

exequente em desfavor da parte executada.

 Compulsando os autos, verifica-se que houve a expedição de 

RPV/Precatório para o pagamento da execução.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO nos termos dos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil.

 Deixo de condenar a parte executada em honorários advocatícios por não 

haver resistência, na autorização do art. 85, § 7º, do NCPC.

Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências 

necessárias para o levantamento da verba depositada pela autarquia 

requerida, transferindo-o à conta indicada.

Intime-se a parte executada para que, no prazo de 02 (dois) dias, 

apresente impugnação ou recurso, nos termos do Provimento n° 68 do 

CNJ.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Caso haja manifestação, venham-me os autos conclusos.

Caso não haja manifestação, proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) 

com as providências necessárias para o levantamento da verba 

depositada pela autarquia requerida, transferindo-a à conta indicada.

Comunique-se a parte exequente pessoalmente.

Levantado os valores depositados e não havendo requerimentos, 

remetam-se os autos ao arquivo, dando-se baixa no relatório estatístico.

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 31822 Nr: 380-91.2005.811.0090

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA BARBOSA DO ESPIRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:16500/B, JULIANO GOULART MASET - OAB:OAB/MT 9742-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dílson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:5416-M

 Vistos.

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pela parte 

exequente em desfavor da parte executada.

 Compulsando os autos, verifica-se que houve a expedição de 

RPV/Precatório para o pagamento da execução.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO nos termos dos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil.

 Deixo de condenar em custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios uma vez que houve condenação na sentença de 

homologação do cálculo da execução.

Intime-se a parte executada para que, no prazo de 02 (dois) dias, 

apresente impugnação ou recurso, nos termos do Provimento n° 68 do 

CNJ.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Caso haja manifestação, venham-me os autos conclusos.

Caso não haja manifestação, proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) 

com as providências necessárias para o levantamento da verba 

depositada pela autarquia requerida, transferindo-a à conta indicada.

Comunique-se a parte exequente pessoalmente.

Levantado os valores depositados e não havendo requerimentos, 

remetam-se os autos ao arquivo, dando-se baixa no relatório estatístico.

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46406 Nr: 749-07.2013.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA MARIA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pela parte 

exequente em desfavor da parte executada.

 Compulsando os autos, verifica-se que houve a expedição de 
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RPV/Precatório para o pagamento da execução.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO nos termos dos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil.

 Deixo de condenar a parte executada em honorários advocatícios por não 

haver resistência, na autorização do art. 85, § 7º, do NCPC.

Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências 

necessárias para o levantamento da verba depositada pela autarquia 

requerida, transferindo-o à conta indicada.

Intime-se a parte executada para que, no prazo de 02 (dois) dias, 

apresente impugnação ou recurso, nos termos do Provimento n° 68 do 

CNJ.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Caso haja manifestação, venham-me os autos conclusos.

Caso não haja manifestação, proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) 

com as providências necessárias para o levantamento da verba 

depositada pela autarquia requerida, transferindo-a à conta indicada.

Comunique-se a parte exequente pessoalmente.

Levantado os valores depositados e não havendo requerimentos, 

remetam-se os autos ao arquivo, dando-se baixa no relatório estatístico.

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 53393 Nr: 1769-28.2016.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO DE MELO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista a advogada do requerente para manifestação 

acerca do laudo apresentado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 59290 Nr: 44-33.2018.811.0090

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora apresentou pedido 

de desistência da ação.

 Considerando que, nos termos do art. 485, § 4º, do NCPC, a parte 

requerida não foi citada e, consequentemente, não apresentou 

contestação, HOMOLOGO o pedido de desistência e julgo EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, 

do NCPC.

Proceda-se à baixa da restrição judicial no Registro Nacional de Veículos 

Automotores, nos termos do art. 3º, § 9º, do Decreto-Lei 911/69, se 

houver.

Caso haja mandado de busca e apreensão em aberto, seja este 

imediatamente devolvido, independente de cumprimento.

Indefiro a expedição de ofícios ao SERASA e ao CIRETRAN para eventuais 

baixas, por se tratar de incumbência do(a) próprio(a) interessado(a), caso 

haja o pedido.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 82, “caput”, do NCPC.

Mas deixo de condená-la em honorários advocatícios, considerando a 

inexistência de citação do polo passivo.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/PJE/TJMT.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010014-96.2010.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERCAR MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER JOSE AZEVEDO OAB - MT0009982A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO RAFEL LOPES PENAS (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. HOMOLOGO a decisão proferida pela juíza leiga, nos termos 

do artigo 40, da Lei 9099/95, para que surta seus efeitos legais. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Às providências. Nova Canaã do Norte (MT), 

30 de novembro de 2015. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010052-35.2015.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT0018013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO MARCOLINO SILVA (REQUERIDO)

 

Vistos em correição. Uma vez que ja decorreu o prazo indicado na 

audiência de conciliação, Intimem-se as partes para manifestar no prazo 

de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Nova Canaã do Norte -MT, 25 

de abril de 2016. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79102 Nr: 1873-46.2018.811.0091

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DMdNB-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FERNADO PINTO DA SILVA, data de 

nascimento: 04/04/1990, brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMAÇÃO DO REQUERIDO DAS MEDIDAS PROTETIVAS 

DEFERIDAS..

Sentença: Diante do exposto, nos termos do artigo 22 da denominada Lei 

Maria da Penha (Lei n.º 11.340/2006) CONCEDO à MARIA CENIR CADENA 

MEYES as medidas postuladas, e aplico imediatamente a FERNANDO 

PINTO DA SILVA, as seguintes medidas de urgência:1) proibição do 

agressor de aproximar da ofendida e de seus familiares, fixando o limite 

mínimo de distância de 300 (trezentos metros) entre estes e o requerido; 

2) proibição de contato com a ofendida e seus familiares por qualquer 

meio de comunicação; 3) proibição de frequentar a residência da ofendida, 

dos seus familiares e o seu trabalho, a fim de preservar a integridade 

física e psicológica; 4) encaminhe-se a ofendida a programa oficial de 
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proteção e atendimento.Indefiro o pedido de separação de corpos, uma 

vez que Maria Cenir e Fernando não coabitam.Indefiro a suspensão de 

visita a dependentes menores, pois não há notícias de que a vítima possua 

filhos com o requerido.Intime-se a requerente/vítima pessoalmente desta 

decisão, cientificando-a de que, caso FERNANDO PINTO DA SILVA 

descumpra qualquer das medidas acima impostas, deverá procurar 

imediatamente a Delegacia de Polícia, o Ministério Público ou mesmo o 

Fórum local para a adoção das medidas pertinentes.As medidas terão 

validade pelo prazo de 12 meses, e após este prazo serão 

automaticamente revogadas, sendo que, caso manifeste o interesse em 

mantê-las, deverá à vítima comparecer à Secretaria do Fórum e informar, 

com pelo menos 01 mês de antecedência, devendo o servidor certificar 

nos autos.Intime-se o requerido, pessoalmente, cientificando-o de que o 

descumprimento de quaisquer dessas medidas ensejará a decretação de 

sua prisão preventiva (artigo 20 da Lei nº 11.340/2006 e artigo 313, inciso 

III, do CPP). Caso não seja encontrado, intime-se o requerido por edital. 

Insta consignar que as medidas protetivas ora determinadas podem ser 

revistas a qualquer momento, bem como, outras poderão ser aplicadas, 

previstas na legislação em vigor, sempre que a segurança da ofendida ou 

as circunstâncias o exigirem (Lei nº. 11.340/2006, art. 22, § 1º).Por fim, 

reza o art. 487, do Código de Processo Civil que:Art. 487. Haverá 

resolução de mérito quando o juiz:I - acolher ou rejeitar o pedido formulado 

na ação ou na reconvenção;No que tange à aplicação do referido artigo 

às medidas protetivas é o entendimento jurisprudencial no sentido de que: 

“VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI Nº 

11.340/2006. REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. 

INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. APELAÇÃO. PRELIMINARES 

DE NULIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. SUFICIENTES INDÍCIOS DE SITUAÇÃO 

DE VIOLÊNCIA. NATUREZA CAUTELAR E CRIMINAL DAS MEDIDAS 

PROTETIVAS. PROVIMENTO.[...]Não se declara nula a decisão do 

Magistrado que extingue o processo com fundamento no art. 269, I, do 

Código de Processo Civil, quando, em que pese a natureza criminal das 

medidas protetivas, o entendimento adotado na sentença encontra apoio 

em julgados desta Turma, que já decidiu pela natureza civil das medidas. 

Ademais, a própria Lei 10.340/2006, no seu art. 13, determina a aplicação, 

além de outras, das normas do Código de Processo Civil às causas 

decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. 

Releva destacar, ainda, que a concessão de medida protetiva de urgência 

como a requerida na hipótese - proibição de aproximação da ofendida, de 

seus familiares e das testemunhas - representa sério gravame à liberdade 

individual. E, se ausente a justa causa, como entendeu o Magistrado, 

possível a extinção do processo no nascedouro. E havendo relação da 

medida protetiva com a prática, em tese, de infração penal, é possível ao 

magistrado decidir de plano. Por fim, quanto à extinção do processo, se o 

pedido restringiu-se à concessão de medidas protetivas, ou seja, se esse 

era o próprio mérito da ação, sob o ponto de vista processual com os 

contornos da Lei 10.340/2006, não há irregularidade na decisão que 

extinguiu o processo com julgamento de mérito. [...] (TJDFT - Acórdão 

n.438724, 20090210049623APR, Relator: LEILAARLANCH 1ª Turma 

Criminal, Data de Julgamento: 05/08/2010, Publicado no DJE: 18/08/2010. 

Pág.: 115)” Ex positis, com fulcro no Art. 487, I do Código de Processo Civil 

c/c Art. 13 da Lei 11.340/06, JULGO EXTINTO o processo com resolução 

de mérito.Cientifique-se a Autoridade Policial e a Polícia Militar de Nova 

Bandeirantes/MT.Nos termos do artigo 18, inciso III, da Lei nº 11.340/2006, 

encaminhem-se os autos ao Ministério Público para que tome ciência desta 

decisão.Após, certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as 

anotações e baixas necessárias.SERVE A CÓPIA DA PRESENTE COMO 

MANDANDO.Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.Nova 

Monte Verde/MT, 24 de outubro de 2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇAJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KELLY CABRAL VIEIRA, 

digitei.

Nova Monte Verde, 25 de outubro de 2018

Jaqueline Romeira Pacheco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63367 Nr: 1341-48.2013.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdomiro Germano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALDOMIRO GERMANO DA SILVA, Cpf: 

01038740118, Rg: 1365283-4, Filiação: Maria José Fonseca da Silva e 

Estevo Germano da Silva, data de nascimento: 08/11/1980, brasileiro(a), 

natural de Santa Luzia-PA, solteiro(a), Telefone (66) 8400-7850. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O acusado foi denunciado por suposta prática do crime 

como incurso nas penas dos arts. 306 e 309 da Lei Nº 9.503/97.

Despacho: Vistos, etc.Tendo em vista que foram frustradas as tentativas 

de localização do réu, cite-se por edital com prazo de 15 dias, nos termos 

dos arts. 361, 363 § 1°, e 364 e seguintes do Código de Processo Penal, 

observando as formas legais.Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se e voltem conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Nova Monte Verde/MT, 14 de junho de 2018.BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KELLY CABRAL VIEIRA, 

digitei.

Nova Monte Verde, 23 de outubro de 2018

Jaqueline Romeira Pacheco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70173 Nr: 610-47.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidney Ramos de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Fernando Cassilhas 

Volpe - OAB:53.553/SP

 Impulsiono os autos para intimação das partes sobre a expedição da 

Carta Precatória para oitiva das testemunhas arroladas, conforme 

determina o artigo 973, § 3º, da C.N.G.C - TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 63368 Nr: 1342-33.2013.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandro Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franssiely Longhini Carlos 

Possamãe - OAB:MT 19.968, Pauly Ramiro Ferrari Dorado - 

OAB:12.563

 Impulsiono os autos para intimação das partes sobre a expedição da 

Carta Precatória para oitiva das testemunhas arroladas, conforme 

determina o artigo 973, § 3º, da C.N.G.C - TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 78897 Nr: 1785-08.2018.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Campos de Azevedo 

- OAB:GO 37.420

 Impulsiono os autos para intimação das partes sobre a expedição da 
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Carta Precatória para oitiva das testemunhas arroladas, conforme 

determina o artigo 973, § 3º, da C.N.G.C - TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 63218 Nr: 1238-41.2013.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Paraiso LTDA-ME, Lourdes Maria da 

Silva Mares, Eva Pereira da Silva Mares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 63218 – Autos n. 1238-41.2013.811.0091

Vistos, etc.

Defiro o pedido de bloqueio de ativos pelo sistema BACENJUD, requerido à 

fl. 68.

Proceda-se ao bloqueio de valores até o limite do crédito exequendo (R$ 

71.475,22 – fl. 74), via SISBACEN. Se a diligência de constrição de valores 

on-line for positiva, converta-se em penhora os valores eventualmente 

bloqueados, transferindo-se para a conta judicial.

 Após, intime-se a parte Executada da penhora para, querendo, embargar 

no prazo de 15 dias. Transcorrendo in albis o prazo para embargos, 

libere-se o valor ao Credor via Alvará de Levantamento.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada da penhora.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do CPC, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o 

produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido 

pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado o bloqueio de bens pelo Sistema BACENJUD, intime-se a 

parte Credora para manifestação em 5 dias, requerendo o que entender 

de direito, indicando bens do Devedor passíveis de penhora, pena de 

extinção nos termos do artigo 485, inciso III, Código de Processo Civil.

 Na hipótese do parágrafo anterior, existindo indicação de bens, 

penhorem-se os bens indicados. Não havendo indicação ou ficando inerte 

o Credor, conclusos para sentença de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 04 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73354 Nr: 862-16.2017.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena -

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Odisio, Joaquim Ferreira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 73354 – Autos n. 862-16.2017.811.0091

Vistos, etc.

Defiro o pedido de bloqueio de ativos pelo sistema BACENJUD, requerido à 

fl. 49.

Proceda-se ao bloqueio de valores até o limite do crédito exequendo (R$ 

39.980,38 – fl. 50), via SISBACEN. Se a diligência de constrição de valores 

on-line for positiva, converta-se em penhora os valores eventualmente 

bloqueados, transferindo-se para a conta judicial.

 Após, intime-se a parte Executada da penhora para, querendo, embargar 

no prazo de 15 dias. Transcorrendo in albis o prazo para embargos, 

libere-se o valor ao Credor via Alvará de Levantamento.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada da penhora.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do CPC, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o 

produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido 

pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado o bloqueio de bens pelo Sistema BACENJUD, intime-se a 

parte Credora para manifestação em 5 dias, requerendo o que entender 

de direito, indicando bens do Devedor passíveis de penhora, pena de 

extinção nos termos do artigo 485, inciso III, Código de Processo Civil.

 Na hipótese do parágrafo anterior, existindo indicação de bens, 

penhorem-se os bens indicados. Não havendo indicação ou ficando inerte 

o Credor, conclusos para sentença de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 16 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77292 Nr: 1062-86.2018.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Henrique Padilha, Cleber da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERNANDO CASSILHAS 

VOLPE - OAB:SP 53.553

 Código 77292 - Autos n. 1062-86.2018.811.0091

 Vistos, etc.

Em que pese os relevantes motivos da defesa, no dia 19/11/2018 as 

audiências serão redesignadas diante da ausência do parquet, que 

usufruirá de férias compensatórias. Já no dia 13/11/2018, além da pauta 

de audiência estar atulhada, o prazo será exíguo para o cumprimento das 

diligências, motivo pelo qual mantenho a data da audiência designada.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 26 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 37477 Nr: 593-55.2009.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Levanir Furini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosângela Inês Colpani - 

OAB:MT 9.605-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 37477 - Autos n. 593-55.2009.811. 0091. Decisão Vistos. Trata-se 

de pedido de revisão do cálculo da requisição de pagamento referente aos 

honorários sucumbenciais feito por Levandir Furini. Afirma o requerente 

que o valor requisitado de R$ 4.728,00 (quatro mil e setecentos e vinte e 

oito reais) apresenta divergência com o título executivo no qual se funda a 

execução. Somente agora, após já preclusa a decisão de fls. 175 e 

recebido o valor correspondente aos honorários, é que vergasta-se o que 

anteriormente decidido e devidamente cientificado aos interessados. A 

presente contrariedade aos valores pagos a título de honorários deveria 

ter sido manifesta no ano de 2015, e não somente agora quando já 

praticamente esgotada a fase de pagamento. Anote-se que não é o caso 

de erro material corrigível de ofício e a qualquer tempo, mais sim de 

divergência essencial entre a decisão e a pretensão da parte, o que 

comporta modificação somente através do meios regules e ordinários de 

impugnação às decisões judiciais, o que, ao que parece, não foram 

manejados a tempo e modo. Com efeito, face a ilegitimidade da parte e da 

impertinência da pretensão, pois preclusa a oportunidade de combater a 

decisão que se reputa equivocada, INDEFIRO o pedido de revisão 

formulado, com fundamento no art. 485, inc. VI do CPC. Intime-se o autor 

para requerer o que de direito no prazo de 5 (cinco) dias. Após, 

remetam-se os autos ao arquivo. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Nova Monte Verde/MT, 25 de outubro de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65064 Nr: 993-93.2014.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Itaci Barbosa Bento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 65064- Autos n. 993-93.2014. 811.0091 SENTENÇA Vistos e 

examinados. Trata-se de Ação de Concessão de Benefício Previdenciário 

com Pedido de Tutela de Antecipada ajuizada por em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos 

autos. Ante o exposto, declaro extinto o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar o Instituto Nacional do Seguro 

Social INSS a conceder a aposentadoria rural por idade nos termos dos 

artigos 48 § 1º da Lei 8.231/91 ao Sr. , na base de um salário mínimo 

mensal, inclusive 13º salário, devido desde a data do requerimento 

administrativo em 02/03/2018 (fl. 152). Outrossim, CONCEDO ao 

requerente a TUTELA DE URGÊNCIA, DETERMINANDO a implementação do 

beneficio no prazo de sessenta (60) dias, após sua comunicação por 

ofício, sob pena de MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos 

reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). O direito já foi 

reconhecido, de modo que nem há mais que se falar em probabilidade, e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é evidente, já que se 

trata de verba de caráter alimentar. Embora a presente decisão ainda seja 

passível de revisão pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

tenho que a existência da irreversibilidade inserta no § 3º, do artigo 300 do 

CPC não pode ser levada ao extremo, sob pena de não cumprir a excelsa 

missão a que se destina. (STJ – 2ª Turma, REsp. 144.656-ES, Rel. Min. 

Adhemar Maciel, j. 6.10.97, DJU 27.10.97). Após, certifique-se o trânsito 

em julgado e arquive-se o feito, com as anotações de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Nova Monte Verde/MT, 25 de outubro 

de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 78352 Nr: 1005884-74.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Augusto Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Estanislau Hoinoski, Valdecir 

Siqueira Hoinoski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 78352 - Autos n. 1005884-74.2018.811.0091

 Vistos, etc.

Diante da manifestação autor pelo desinteresse na composição 

consensual, por residir em cidade há 1.156 km desta comarca e não 

possuir condições financeiras para comparecer à audiência, cancelo a 

audiência de conciliação designada.

Cite-se o requerido para contestar a ação no prazo legal.

Após, intime-se o autor para impugnar.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 26 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 76448 Nr: 598-62.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAdSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos, verifico que às fls. 195/196 a parte autora 

comprovou o recolhimento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, antes 

mesmo da expedição do mandado. Todavia, verifico que a comprovação 

refere-se ao deslocamento do Oficial, conforme item "43" da Portaria nº 

015/2014-DF, faltando à comprovação quanto ao Ato do Oficial de Justiça 

(citação). Deste modo, impulsiono os autos para intimação da parte Autora 

para que recolha o valor faltante (R$14,00) ou comprove o recolhimento, 

por intermédio do sistema CPD - Central de Processamento de Diligências 

dos Oficiais de Justiça, conforme disposto no provimento 7/2017-CGJMT, 

devendo a guia ser emitida diretamente no site do Tribunal de Justiça 

(http://www.tjmt.jus.br) – Emissão de guias online – Diligência – Emissão 

de Guia de Diligência, com o correto preenchimento dos dados 

processuais para vinculação do depósito, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68709 Nr: 1543-54.2015.811.0091

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CT-NMV, GHdSdS, LCdS, VGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 Código 68709 - Autos n. 1543-54.2015.811.0091

Vistos em correição.

Acolho a manifestação retro do Ministério Público.

Desta forma, arquivem-se os autos, já que exaurida sua finalidade.

Ainda, cumpra-se conforme requerido no quarto parágrafo da petição 

retro.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Adotadas as providências e feitas as necessárias anotações e 

comunicações, arquive-se.

Nova Monte Verde/MT, 16 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 67110 Nr: 473-02.2015.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PSJP - Empreendimentos e Participações S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Domingos Errerias Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andressa Calvoso Carvalho de 

Mendonça - OAB:6173 MT, Roberto Cavalcante Batista - OAB:MT 

5868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO DONIZETTI 

ANDREOTTI - OAB:PR 14620, ROGERIO ANDREOTTI ERRERIAS - 

OAB:PR 37082

 Código 67110 - Autos n. 473-02.2015.811.0091

 DESPACHO

Vistos, etc.

Nos termos do artigo 9º do Código de Ritos, intime-se o exequente para se 

manifestar quanto à petição retro no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, venham os autos imediatamente conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se com urgência.

Nova Monte Verde/MT, 26 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 65185 Nr: 1098-70.2014.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Gomes de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 Cod. 65185

Vistos.

Considerando que este Magistrado, na data de hoje se deslocou à 

Comarca de Nova Monte Verde-MT com a finalidade de realizar a 

audiência redesignada para esta data, no entanto por motivo de força 

maior (ponte que da acesso à Comarca estava parcialmente destruída e 

com tábuas soltas) não foi possível chegar à Comarca para realizar a 
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referida audiência, há a necessidade de cancelar o ato, objetivando 

melhor prestação jurisdicional, redesigno a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 14 de dezembro de 2018 às 10 HORAS.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o necessário.

De Alta Floresta para Nova Monte Verde/MT, 26/10/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68355 Nr: 1296-73.2015.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PSJP - Empreendimentos e Participações S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Domingos Errerias Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andressa Calvoso Carvalho de 

Mendonça - OAB:6173 MT, Roberto Cavalcante Batista - OAB:MT 

5868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO DONIZETTI 

ANDREOTTI - OAB:PR 14620, ELISÂNGELA BORGES DA SILVA - 

OAB:PR 62049, ROGERIO ANDREOTTI ERRERIAS - OAB:PR 37082

 Código 68355 - Autos n. 1296-73.2015.811.0091

 DESPACHO

Vistos, etc.

Nos termos do artigo 9º do Código de Ritos, intime-se o exequente para se 

manifestar quanto à petição retro no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, venham os autos imediatamente conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se com urgência.

Nova Monte Verde/MT, 26 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65670 Nr: 1490-10.2014.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Patrícia Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, Carla da Prato Campos 

- OAB:156.844/SP, Carlos Eduardo Pereira Teixeira - OAB:327.026/SP

 Impulsiono os autos para intimação da parte Requerida da audiência de 

conciliação designada: (...) consta às fls. 108 que o Banco Itaú BMG 

Consignado S/A manifestou interesse na realização de audiência de 

conciliação. Todavia, não foi intimado. Sendo assim, designo audiência de 

conciliação entre a parte autora e o Banco Itaú BMG Consignado S/A para 

o dia 14 de novembro de 2018, às 14h30, devendo o banco ser intimado e 

cadastrado na pessoa do advogado constante às fls. 108 (...)

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 63661 Nr: 1138-96.2017.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS OLIVEIRA DE JESUS, TIAGO 

ARAÚJO DA SILVA, LEANDRO RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO NEGRÃO BARBOSA 

JUNIOR - OAB:22228/A

 Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal, e assim o faço para CONDENAR os réus TIAGO ARAÚJO 

DA SILVA, DOUGLAS OLIVEIRA DE JESUS e LEANDRO RODRIGUES DE 

SOUZA, qualificados nos autos, como incursos nas reprimendas do artigo 

157, § 3°, primeira parte (lesão corporal grave) do Código Penal; 

ABSOLVENDO-OS, entretanto, da imputação descrita no artigo 288 do 

Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP.Assim, em 

observância ao artigo 68 do Código Penal, passo à fixação das 

penas.....Ciência ao Ministério Público e à Defesa.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 69450 Nr: 1460-82.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDÚSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS TOSETTO 

LTDA, JORGE ESTEVAM TOSETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE 

IMÓVEIS E TÍTULOS E DOCUMENTOS DE NOVA UBIRATÃ - MT, ADMIILSON 

BASILIO SILVA, BRUNO BECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADONIS FERNANDO VIEGAS 

MARCONDES - OAB:21061/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, por ausência 

dos requisitos necessários.Cite-se a parte adversa, na forma requerida 

pela parte autora, para querendo, apresentar contestação no prazo legal, 

consignando no mandado as advertências do artigo 344 do NCPC. 

Havendo contestação, oportunize a manifestação do requerente, no prazo 

de 15 (quinze) dias, após conclusos, para deliberações pertinentes.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 69576 Nr: 1526-62.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALENTE FUGA PIRES 

- OAB:7679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência ante a ausência 

dos requisitos necessários para concessão da medida vindicada.CITE-SE 

a parte requerida, para apresentar contestação no prazo legal.Em 

seguida, caso na contestação sejam arguidas preliminares, fato impeditivo 

ou modificativo do direito do requerente, intime-o para réplica.INTIME-SE. 

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55597 Nr: 680-50.2015.811.0107

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EDGAR CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR DA SILVA COMÉRCIO DE 

MADEIRAS E TRANSPORTES EM GERAL LTDA., OLIVEIRA E FEIJO LTDA, 

MÁRCIO AUGUSTO LOPES FEIJÓ, Gilmário Ferraz da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR RIBAS DE CAMPOS - 

OAB:18914/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMARIO FERRAZ DA 

SILVEIRA - OAB:63.662 OAB/PR

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o 

feito sem resolução do mérito, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil.Condeno a parte 

vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 

15% sobre o da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Novo Código de 

Processo Civil.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.Havendo recurso de apelação, oportunize a 

manifestação da parte adversa e após remeta-se o feito ao E. Tribunal de 

Justiça com as nossas homenagens de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51621 Nr: 933-09.2013.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI PIRES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331

 Vistos.

1 – Observada a regra do art. 513, § 2º, inciso IV, do CPC, INTIME-SE a 

parte executada, por edital, para que efetue o pagamento do débito 

indicado (fls. 106/108), no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas 

e despesas processuais.

2 - Fica a parte executada desde já advertida de que não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de 

multa de 10%, além de honorários advocatícios também em 10%, na forma 

do art. 523, § 1º, do CPC.

3 - Decorrido o prazo e não havendo pagamento, expeça-se desde logo 

mandado de penhora e avaliação, consoante art. 523, § 3º, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 60060 Nr: 1337-55.2016.811.0107

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMR, BRA, ARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO GÓES DE ARAUJO - 

OAB:, EUCLESIO BORTOLAS - OAB:17.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o advogado da parte autora do desarquivamento e ciencia da 

liberação dos autos para acesso virtual via PEA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 65281 Nr: 1857-78.2017.811.0107

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Vanzo Mommensohn - 

OAB:65691 OAB-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legisçlação vigente, procedo a intimação do advogado da 

parte autora para que se manifeste acerca da certidão do sr oficial de 

justiça de ref. 30 (23/10/2018)

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thiago Cordero Pivotto

 Cod. Proc.: 74395 Nr: 559-25.2015.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miriam de Souza Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77668 Nr: 712-87.2017.811.0106

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecir Ortolani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leoni Colombeli, Marlene Ivete Schafer 

Colombeli, Paulo Rogério Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar de Jesus Rodrigues - 

OAB:MT 10438/O, Tainara Ravanello Carbonieri - OAB:MT 15651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre da Rosa Gomes - 

OAB:MT 12610, Bruna Sanfelice Gavioli - OAB:MT 14587/O, João 

Manoel Júnior - OAB:3.284-B/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Requerida para que manifeste acerca dos documentos 

de f. 150-151 no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 72764 Nr: 623-69.2014.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ananias dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Ricardo Cordeiro - 

OAB:MG 96726, Edilson Oliveira Evangelista - OAB:MG 101093, Helio 

Maciel da Silva - OAB:MT 12789/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Autora para que manifeste acerca do contido na f. 116.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 77747 Nr: 772-60.2017.811.0106

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leoni Colombeli, Marlene Ivete Schafer Colombeli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Beraldo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAILOR HENRIQUE SOUZA - 

OAB:21916/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carbonieri & Rodrigues 

Advogados - OAB:MT 1004, Edmar de Jesus Rodrigues - OAB:MT 

10438/O, Tainara Ravanello Carbonieri - OAB:MT 15651

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Autora para que adote as providências necessárias, no 

prazo de cinco dias, para a intimação pessoal do Requerido para prestar 

depoimento possoal, tendo em vista a devolução da correspondência de 

intimação por duas oportunidades com o motivo: ausente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 68819 Nr: 778-48.2009.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nayane Cavalcante Yamada, Alyne Cavalcante Yamada

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S.A., Márcia Cavalcante 

Yamada, Walmir Kazume Yamada, Eloi Brunetta, Hélio Brunetta, Eurico 

Brunetta, Eloir Brunetta, Edio Brunetta, Vera Lúcia Sprengoski Brunetta, 

Vera Lúcia Becker Brunetta, Marli Teresinha Leite Brunetta, Regina 

Aparecida Kurta Brunetta, Patrícia Sanglard Felipe Brunetta, Jean 

Arcoverde Angeli, Espólio de José Júlio Lopes Campanella Angeli, Maercio 

Makoto Yamada, Alice Yasuko Nakano, Nécio Turra, Dirce Garbelini Turra, 

Francisco Celestino Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ildo Roque Guareschi - 

OAB:MT/5.417-B, Patrícia Rodrigues Soares - OAB:MT/9.767-E, 

Sérgio Henrique Guareschi - OAB:MT/9.724-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison José Sanches Neto - 

OAB:TO/2.566, Ivone Maria Grando - OAB:MT/9.875-B, Luciano 

Portel Martins - OAB:MT/7.497, Souvenir Dal Bó Júnior - 

OAB:MT/11.058

 Nos termos da legislação vigente, e da Ordem de Serviço 1/2017, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar o(a) Recorrido(a) para 
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que apresente, querendo, contrarrazões no prazo legal.

Após, remeta-se os autos à Egrégia Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 71019 Nr: 261-04.2013.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGTdS, MGGS, AGT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Diniz - OAB:GO 32799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Autora para que apresente, querendo, réplica à 

contestação apresentada, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 78131 Nr: 1006-42.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Gabriel de Moares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e da Ordem de Serviço 1/2017, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar o(a) Recorrido(a) para 

que apresente, querendo, contrarrazões no prazo legal.

Após, remeta-se os autos à Egrégia Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 68181 Nr: 143-67.2009.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Jesus Barboza - 

OAB:MT 10753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e da Ordem de Serviço 1/2017, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a Partes para que 

apresentem, querendo, contrarrazões no prazo legal.

Após, remeta-se os autos à Egrégia Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 77753 Nr: 777-82.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlinda Barbosa Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martin Spohr - OAB:MT 

2376, Moacir Jesus Barboza - OAB:MT 10753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e da Ordem de Serviço 1/2017, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar o(a) Recorrido(a) para 

que apresente, querendo, contrarrazões no prazo legal.

Após, remeta-se os autos à Egrégia Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 69283 Nr: 456-91.2010.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hilda Ferraz Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT 

11283/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e da Ordem de Serviço 1/2017, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar o(a) Recorrido(a) para 

que apresente, querendo, contrarrazões no prazo legal.

Após, remeta-se os autos à Egrégia Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 78238 Nr: 1060-08.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Telmon Bueno dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ney Ricardo Feitosa de Paula - 

OAB:MT 17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e da Ordem de Serviço 1/2017, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar o(a) Recorrido(a) para 

que apresente, querendo, contrarrazões no prazo legal.

Após, remeta-se os autos à Egrégia Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 76341 Nr: 814-46.2016.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izabel Ribeiro Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Ricardo Cordeiro - 

OAB:MG 96726, Edilson Oliveira Evangelista - OAB:MG 101093, Helio 

Maciel da Silva - OAB:MT 12789/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e da Ordem de Serviço 1/2017, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar o(a) Recorrido(a) para 

que apresente, querendo, contrarrazões no prazo legal.

Após, remeta-se os autos à Egrégia Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 79244 Nr: 421-53.2018.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitor Neisse

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Tanara Bastos de Lima - 

OAB:7.669-O/MT, Darley da Silva Camargo - OAB:MT/6.526-B, Euder 

Oliveira Ribeiro - OAB:MT/10.271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Exequente para que manifeste quanto ao cumprimento 

do ato deprecado no prazo de cinco dias, tendo em vista o contido na f. 

17.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 71431 Nr: 723-58.2013.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Valderi Tirloni, Delosmar Alecir Correa 

Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Exequente para que manifeste quanto ao 

prosseguimento do feito no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 79474 Nr: 539-29.2018.811.0106

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO DOS REIS DE JESUS, JOSE 

FRANCISCO DE ALEULUIA, LUZIA FERREIRA DOS SANTOS DE ALELUIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Autora para que efetue o adiantamento das despesas 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça, observando o contido no Provimento 

7/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 67415 Nr: 932-37.2007.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ângela Maria Amaro de Sousa, José Felício de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar pessoalmente a parte Exequente para que manifeste quanto ao 

prosseguimento do feito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção do 

processo e arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 68492 Nr: 450-21.2009.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo de França Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Jerônimo de Carvalho David, 

Terezinha de Rezende David

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Léo Nunes - OAB:MT 5999/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Antonio de Rezende 

David - OAB:MT 6078/O, ROSANGELA DA SILVA CAPELAO - OAB:MT 

8944/O

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Credora para que efetue o adiantamento das despesas 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça, observando o contido no Provimento 

7/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 79326 Nr: 464-87.2018.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrofel Comércio de Produtos Agrícolas Ferrarim Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Damo, Jovani Alberto Damo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kelton Alfredo Volpe - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Carlos Mandú da 

Silva - OAB:MT/2.360, Marlon César Silva Moraes - OAB:OAB/MT: 

5629

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Autora para que efetue o adiantamento das despesas 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça, observando o contido no Provimento 

7/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 68839 Nr: 14-28.2010.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Graziela de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT 

11283/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e da Ordem de Serviço 1/2017, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar o(a) Recorrido(a) para 

que apresente, querendo, contrarrazões no prazo legal.

Após, remeta-se os autos à Egrégia Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 69173 Nr: 357-24.2010.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Lourenço Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wande Alves Diniz - OAB:MT 

10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e da Ordem de Serviço 1/2017, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar o(a) Recorrido(a) para 

que apresente, querendo, contrarrazões no prazo legal.

Após, remeta-se os autos à Egrégia Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 77942 Nr: 900-80.2017.811.0106

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES 

- OAB:171045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar pessoalmente a parte Autora para que providencie o 

prosseguimento do feito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção do 

processo e arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 79898 Nr: 734-14.2018.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAMA BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Rogério Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA EUGÊNIA CANESIN - 

OAB:54266

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que se encontram presentes os requisitos e a 

documentação necessária, nos termos da legislação vigente, e da Ordem 

de Serviço 01/2017, impulsiono a presente carta precatória a fim de que 

seja ela cumprida na forma ordenada, servindo a cópia de mandado, 

devendo a parte Autora efetuar o pagamento da diligência do meirinho, na 

forma do Provimento 7/2017-CGJ, juntando o comprovante nos autos da 

carta precatória, devolvendo-se, ao depois, com as anotações de 

costume.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 76318 Nr: 804-02.2016.811.0106

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAC, CdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lucia Correa Cação 

Bueno - OAB:MT 21.369, Kenia Cristina Borges - OAB:MT 16122/A, 

Rafael Pereira Lopes - OAB:MT 16038

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Executada para que manifeste acerca do bloqueio 

eletrônico parcial realizado no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal
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Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010601-60.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo, a fim de intimar o(a) Recorrido(a) para 

que apresente, querendo, contrarrazões no prazo de dez dias. Novo São 

Joaquim, 26 de outubro de 2018. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO 

Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000155-83.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA FERREIRA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO RAFAEL LOPEZ ALVES OAB - RS0056563A (ADVOGADO(A))

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo, a fim de intimar o(a) Recorrido(a) para 

que apresente, querendo, contrarrazões no prazo de dez dias. Novo São 

Joaquim, 26 de outubro de 2018. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO 

Gestor de Secretaria

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 80012 Nr: 1167-51.2018.811.0095

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Juares Paulino, JOÃO JOSÉ PAULINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Sandro Rodrigues 

Cardoso - OAB:mt 11393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº 56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimação do advogado do exeqüente/autor para, no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar 02 (duas) diligências do oficial de justiça, no valor 

total de R$ 49,00 (quarenta e nove reais ) - DADOS PARA EMISSÃO DE 

GUIA DE DILIGÊNCIA: através de emissão de guia a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. - (Provimento 

nº07/2017/PRES), para realizar a citação/penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 38229 Nr: 179-45.2009.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiza Flausino Aragão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilaine Matchil Machado da 

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono da exequente para apresentar o contrato de 

honorários, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 76583 Nr: 2478-14.2017.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Correia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonilson Raimundo 

Machado - OAB:11961-A

 Certifico que, nesta data intimo o advogado da parte autora, via DJE do 

inteiro teor da decisão (abaixo transicrita) que designou audiência de 

instrução designada para o dia 14/11/2018, às 15h15.

"Vistos. Analisando as defesas preliminares apresentadas, não restou 

demonstrado pelo réu a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas 

no art. 397, do CPP - com a nova redação dada pela Lei n.º 11.719/08. 

Ademais, anoto que, a produção de prova testemunhal e eventuais 

requerimentos estão preclusos, visto que a defesa preliminar é 

intempestiva. Dessa forma, designo a audiência de instrução e julgamento, 

na forma do art. 400 e seguintes, do CPP, com a nova redação dada pela 

Lei n.º 11.719/08, para o dia 14 de novembro de 2018 às 15h15. 

Requisitem-se as testemunhas policiais aos seus superiores hierárquicos 

respectivos, se for o caso. Para oitiva de eventuais testemunhas 

residentes fora da Comarca, expeça-se Carta Precatória com prazo de 30 

(trinta) dias para suas inquirições, se for o caso. Intime-se o réu para 

comparecer à audiência designada. Intimem-se as testemunhas 

eventualmente arroladas pelo Ministério Público. Notifique-se o Ministério 

Público. Expeça-se o necessário. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 69594 Nr: 609-50.2016.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDINEI FRANCISCO COSTA, Adão da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGER DE SOUZA 

ALMEIDA - OAB:16285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 41/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos 

para manifestação do patrono da parte autora, acerca da juntada de 

mandado e certidão de 26/06/2018, à ref. 46 e da certidão de decurso de 

prazo de 25/10/2018, à ref. 47, requerendo o que entender de direito no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 78197 Nr: 71-98.2018.811.0095

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDSDS, ELDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFG, WSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOIR DELA JUSTINA - 

OAB:21973/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Sales Júnior - 

OAB:11111

 Nos termos do provimento nº56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono da parte autora, para impugnar a 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 70165 Nr: 965-45.2016.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RUBEM PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Sales Júnior - 

OAB:11111

 Vistos em correição.

Declaro encerrada a instrução.

Abro o prazo para alegações finais por 5 dias para cada parte, primeiro 

para o Ministério Publico, mediante de carga, depois para o advogado do 

réu por intimação via DJE.

 Saem todos intimadas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 76583 Nr: 2478-14.2017.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Correia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonilson Raimundo 

Machado - OAB:11961-A

 Vistos.

Analisando as defesas preliminares apresentadas, não restou 

demonstrado pelo réu a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas 

no art. 397, do CPP - com a nova redação dada pela Lei n.º 11.719/08.

Ademais, anoto que, a produção de prova testemunhal e eventuais 

requerimentos estão preclusos, visto que a defesa preliminar é 

intempestiva.

Dessa forma, designo a audiência de instrução e julgamento, na forma do 

art. 400 e seguintes, do CPP, com a nova redação dada pela Lei n.º 

11.719/08, para o dia 14 de novembro de 2018 às 15h15.

Requisitem-se as testemunhas policiais aos seus superiores hierárquicos 

respectivos, se for o caso.

Para oitiva de eventuais testemunhas residentes fora da Comarca, 

expeça-se Carta Precatória com prazo de 30 (trinta) dias para suas 

inquirições, se for o caso.

Intime-se o réu para comparecer à audiência designada.

Intimem-se as testemunhas eventualmente arroladas pelo Ministério 

Público.

Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 69731 Nr: 673-60.2016.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO FERREIRA DA SILVA, Filiação: 

Domingos Jose da Silva e Maria Francisca da Silva, data de nascimento: 

29/11/1962, brasileiro(a), natural de Bacabinha-MA, solteiro(a), serv. 

gerais, Telefone 96167381. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Recebo a denúncia oferecida contra ANTÔNIO 

FERREIRA DA SILVA, em todos os seus termos, porque presentes os 

requisitos materiais e formais do artigo 41, do Código de Processo Penal. 

Cite-se o acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, através de advogado, observados os comandos dos 

artigos 362 e 396, da Lei n. 11.719/08, que alterou dispositivos do referido 

Código.

Despacho: Vistos.Recebo a denúncia oferecida contra ANTÔNIO 

FERREIRA DA SILVA, em todos os seus termos, porque presentes os 

requisitos materiais e formais do artigo 41, do Código de Processo 

Penal.Cite-se o acusado para responder à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, através de advogado, observados os comandos 

dos artigos 362 e 396, da Lei n. 11.719/08, que alterou dispositivos do 

referido Código.Consigne-se do mandado que, de acordo com o artigo 

396-A, c.c. os artigos 394, 401 e 532, nova redação, na resposta o 

acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (art. 396-A, do CPP – com a nova redação 

dada pela Lei n.º 11.719/08).Consigne-se, ainda, que, não apresentada a 

resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, 

desde já fica nomeado para a defesa do réu o douto Defensor Público 

desta Comarca, o qual deverá ser intimado pessoalmente desta nomeação 

e terá vistas dos autos pelo prazo de 10 (dez) dias para os propósitos 

acima consignados.Determino o cumprimento pela Secretaria da Vara do 

art. 1.373, II e III e §3º da CNGC/MT.Ademais, defiro as diligências 

solicitadas pelo douto representante do Ministério Público. Após as 

providências supra, voltem-me os autos conclusos para, se for o caso, 

designar audiência de instrução e julgamento (art. 400, do CPP, com a 

nova redação dada pela Lei n.º 11.719/08).Intime-se o Ministério 

Público.Expeça-se o necessário.Intimem-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALACIR ANTÔNIO DA 

CÁS, digitei.

Paranaíta, 11 de julho de 2018

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 66492 Nr: 725-90.2015.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Pedralli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins da Silva - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SILVIO PEDRALLI, Cpf: 63177781168, Rg: 

971633, Filiação: Osvino Pedralli e Odethe Pedralli, data de nascimento: 

06/04/1974, brasileiro(a), natural de Clevelândia-PR, casado(a), 

comerciante, Telefone 68 9908 4512. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Recebo a denúncia oferecida contra SILVIO PEDRALLI, 

vulgo "Bolacha", em todos os seus termos, porque presentes os requisitos 

materiais e formais do artigo 41, do Código de Processo Penal. Cite-se o 

acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias, através de advogado, observados os comandos dos artigos 362 e 

396, da Lei n. 11.719/08, que alterou dispositivos do referido Código. 

Consigne-se do mandado que, de acordo com o artigo 396-A, c.c. os 

artigos 394, 401 e 532, nova redação, na resposta o acusado poderá 

argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário (art. 396-A, do CPP – com a nova redação dada pela Lei n.º 

11.719/08). Consigne-se, ainda, que, não apresentada a resposta no 
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prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, desde já fica 

nomeado para a defesa do réu o douto Defensor Público desta Comarca, o 

qual deverá ser intimado pessoalmente desta nomeação e terá vistas dos 

autos pelo prazo de 10 (dez) dias para os propósitos acima consignados. 

Determino o cumprimento pela Secretaria da Vara dos itens 7.5.1, III e IV 

da CNGC/MT. Ademais, defiro as diligências solicitadas pelo douto 

representante do Ministério Público. Após as providências supra, 

voltem-me os autos conclusos para designar audiência de instrução e 

julgamento (art. 400, do CPP, com a nova redação dada pela Lei n.º 

11.719/08). Notifique-se o Ministério Público. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho: Vistos.Tendo em vista que não foi possivel localizar a 

endereço do acusado, DEFIRO a citação por edital do acusado Silvio 

Pedralli, com prazo de 15 (quinze) dias, com as advertências do art. 365 

do CPP.Após, decorrido o prazo representante do Ministério 

Público.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALACIR ANTÔNIO DA 

CÁS, digitei.

Paranaíta, 10 de julho de 2018

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65854 Nr: 377-72.2015.811.0095

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ernestino de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ERNESTINO DE OLIVEIRA, Cpf: 

40696430100, Rg: 556507, Filiação: Gercino José de Oliveira e Conceição 

das Dores, data de nascimento: 07/09/1960, brasileiro(a), natural de Santo 

Agostinho-ES, casado(a), empreiteiro, Telefone 66 98408 7563. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, e pelo mais que nos autos consta, JULGO 

EXTINTA A PENA do reeducando ERNESTINO DE OLIVEIRA qualificado nos 

autos, pelo integral cumprimento, o que faço com base na Legislação 

Penal e Processual Penal em vigor.Transitada em julgado esta, 

procedam-se às baixas, anotações e comunicações de estilo, inclusive ao 

TRE, arquivando-se os autos independentemente de nova determinação.P. 

I. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALACIR ANTÔNIO DA 

CÁS, digitei.

Paranaíta, 10 de julho de 2018

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 68460 Nr: 189-45.2016.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Igor João Maciel da Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZABELA THAIS COELHO 

DEOTTI - OAB:14067

 Vistos.

REDESIGNO audiência em continuação para o dia 23 de janeiro de 2018, 

às 14h00min, para a oitiva das testemunhas pleiteadas pelo Ministério 

Publico.

Intimem-se as testemunhas Joirço da Silva e Josimar de Jesus 

requisitando-os a seus superiores hierárquicos.

Expeça-se carta precatória para a comarca de Alta Floresta, instruindo-a 

com as peças necessárias para realizar o interrogatório do réu, Sr. Igor 

João Maciel da Luz, no endereço descoberto pelo oficial de justiça. Anoto 

que a instrução na presente data, pode ser realizada sem vícios pois o réu 

mudou-se, não informando seu endereço, o qual foi descoberto pelo oficial 

de justiça, o que torna imperioso o interrogatório, constando na carta 

precatória o endereço apontado pelo oficial e também o endereço 

informado neste ato pela patrona, qual seja, avenida Ludovico da Riva,N° 

1916, Centro, Alta Floresta/MT.

Com a juntada da carta precatória, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 78242 Nr: 99-66.2018.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o advogado da parte requerente/exequente, para 

pagamento da diligência no valor de: R$ 24,50 (vinte e quatro e cinquenta), 

pois o endereço descrito para o cumprimento do mandado fica a zona 

urbana desta Comarca, pois não há tempo hábil para cumprimento via 

postal.

A Portaria nº026/2014/DF, determina que a citação/intimação/penhora 

realizada via mandado, por oficial de justiça, será remunerada pelo valor 

de R$2,45 (dois reais e quarenta e cinco centavos), por quilômetro rodado 

(ida e volta), se for na zona rural desta Comarca, acrescidos de 

R$53,40(cinquenta e três reais), referentes a Tabela "O" do Provimento 

nº42/2013-CGJ - DADOS PARA EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA: 

através de guia a ser emitida no site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), basta selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. - (Provimento nº07/2017/PRES), no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 71458 Nr: 1687-79.2016.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAIS REDIVO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGER DE SOUZA 

ALMEIDA - OAB:16285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a executada, apesar de citada não apresentou contestação 

nos autos e para o requerente requerer o que de direito no prazo legal.

Sônia Moura Paz Vorisek

Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 69547 Nr: 590-44.2016.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DOMENE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RENATO SALICIO FABIANO 

- OAB:14474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renan Bastos de Sena - 

OAB:0

 Certifico que, nesta data, abro vista dos autos ao adovgdo da parte 

autora para manifestar no prazo legal, acerca da certidão NEGATIVA do 

oficial de justiça de ref: 34.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 70023 Nr: 855-46.2016.811.0095

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VBGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Diumar da Silva 

Carvalho Junior - OAB:14691

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial para o fim de 

decretar o divórcio do casal VERLANDIEUDES BORGES GONÇALVES DOS 

SANTOS em face de JOSÉ CARLOS DOS SANTOS. Em consequência, 

julgo extinto o feito EM RELAÇÃO AO DIVÓRCIO, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.Em 

relação a guarda, ante as informações constante nos autos (fl. 62) de que 

a menor Ana Karla Borges Santos passou a residir com a avó em outra 

comarca, impõe-se a extinção do presente feito em relação ao pedido de 

guarda, ante a perda superveniente do objeto. Assim, JULGO EXTINTO o 

feito em relação ao pedido de guarda da menor Ana Karla Borges Santos 

proposta pela sua genitora Verlandieudes Borges Gonçalves dos Santos 

em desfavor do genitor José Carlos dos Santos, sem resolução de mérito, 

na forma do artigo 485, IV do CPC. Transitada em julgado esta sentença, 

EXPEÇA-SE mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil 

competente.Tendo em vista a suspensão dos atendimentos da Defensoria 

Pública nesta Comarca, nomeio o advogado Dr. ELOIR DELA JUSTINA, 

OAB-MT 21.973, como patrono da parte autora, razão pela qual concedo 

vista dos autos pelo prazo de 10 (dez) dias.Caso o d. causídico aceite o 

encargo, promova a escrivania as alterações necessárias junto ao 

sistema Apolo.Arbitro honorários advocatícios em favor do advogado 

nomeado a quantia de 1 URV, o que corresponde ao valor de R$ 880,00 

(o i tocentos  e  o i ten ta  rea is ) .  Pub l ique-se .  In t imem-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45850 Nr: 1384-61.2014.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Leilza Sousa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Morais de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para que no prazo de 

05 (cinco) dias manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça Ref: 84.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 6567 Nr: 474-83.2004.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olga Ferreira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A/MT, Carlos Gilberto de Oliveira - OAB:133404/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 Ante o exposto, recebo a execução de sentença formulada pelo autor em 

petição de fls. 288/291, para determinar que seja processado nos próprios 

autos do processo de conhecimento.Determino que retifique a autuação, 

de modo a constar o nome da ação como execução de sentença, 

efetivando as demais alterações no Cartório Distribuidor.Nos termos do 

artigo 730 do Código de Processo Civil, cite-se a Autarquia Federal para, 

querendo, opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhando 

demonstrativo do débito.Apresentados os embargos, distribuam-se 

formando autos em apenso, conforme preceitua o artigo 736, parágrafo 

único, Código de Processo Civil, bem como conforme a determinação do 

item 6.16.26.43 da CNGC, certificando a sua tempestividade, nos termos 

do artigo 730 do CPC, alterado pela Lei 9.494/97.Se não houver embargos, 

determino que seja requisitado o pagamento por intermédio do Presidente 

do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, expedindo-se o ofício 

precatório, fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação do 

precatório e à conta do respectivo crédito.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 6567 Nr: 474-83.2004.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olga Ferreira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A/MT, Carlos Gilberto de Oliveira - OAB:133404/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora (ou seus herdeiros habilitados), pessoalmente, 

para se manifestar nos autos quanto ao Ofício retro, advindo da 

COREJ/CR, referente ao §1º do artigo 2º da Lei nº 13.463/2017, 

requerendo o levantamento dos valores transferidos à conta única do 

Tesouro Nacional, haja vista o não levantamento de alvará expedido, no 

prazo de 10 dias.

Manifestando-se, pelo levantamento do valor, desde já determino a 

expedição de novo RPV, nos termos do parágrafo único do artigo 3º da 

referida Lei.

Caso contrário, decorrido o prazo sem qualquer manifestação, determino o 

retorno dos autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 15 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 11006 Nr: 552-09.2006.811.0022

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Júnior Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Inêz Mecenas do 

Carmo - OAB:MT/5.852

 Ante o exposto, com fundamento nos artigos 107, inciso IV e 109, inciso 

V, ambos do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado 

FÁBIO JÚNIOR ARAÚJO, já devidamente qualificado nos autos, em face do 

reconhecimento da prescrição punitiva estatal propriamente dita.Ante os 

serviços prestados pela advogada nomeada, Drª. Maria Inez Mecenas do 

Carmo, às fls. 89, arbitro os honorários advocatícios em 01 URH, conforme 

item 4.1 da Tabela XIX da Resolução 96/2007 OAB-MT, a ser suportada 

pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se a respectiva certidão.Transitada 

em julgado, proceda-se às baixas devidas e comunicações de praxe, 

arquivando-se o feito.Ciência ao Ministério Público e a defesa.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

Providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 11636 Nr: 1168-81.2006.811.0022

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lianda Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Inêz Mecenas do 

Carmo - OAB:MT/5.852

 Ante o exposto, com fundamento nos artigos 107, inciso IV e 109, inciso 

V, ambos do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE da acusada 

LIANDRA BATISTA DA SILVA, já devidamente qualificada nos autos, em 

face do reconhecimento da prescrição punitiva estatal propriamente 

dita.Ante os serviços prestados pela advogada nomeada, Drª. Maria Inez 

Mecenas do Carmo, às fls. 52, arbitro os honorários advocatícios em 01 

URH, conforme item 4.1 da Tabela XIX da Resolução 96/2007 OAB-MT, a 

ser suportada pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se a respectiva 

certidão.Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e 

comunicações de praxe, arquivando-se o feito.Ciência ao Ministério 

Público e a defesa.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12369 Nr: 389-92.2007.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Industria e Comércio de Madeiras Bragantina 

Ltda-ME, Denise Paulina de Lara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Ante o exposto, com fundamento nos artigos 107, inciso IV e 109, inciso 

V, ambos do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos 

acusados DENISE PAULINA DE LARA E INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS BRAGANTINA LTDA, já devidamente qualificados nos autos, 

em face do reconhecimento da prescrição punitiva estatal propriamente 

dita.Ante os serviços prestados pelo advogado nomeado, Dr. Gilberto 

Machado Custódio, às fls. 119, arbitro os honorários advocatícios em 01 

URH, conforme item 4.1 da Tabela XIX da Resolução 96/2007 OAB-MT, a 

ser suportada pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se a respectiva 

certidãoTransitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e 

comunicações de praxe, arquivando-se o feito.Ciência ao Ministério 

Público e a defesa.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51572 Nr: 1260-44.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weder Viana Pereira, Wanderson Cantanhede 

dos Santos, Jardel Mayck Branco Dias, Márcio da Silva Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno de Castro Silveira - 

OAB:16257, Gilberto Machado Custódio - OAB:MT/6.435, João 

Faustino Neto - OAB:MT/10.364-A

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que a acusação e a defesa apresentaram 

as suas razões e contrarrazões.

Desta feita, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, no prazo de 05 (cinco) dias (CPP, art. 601).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 24 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46933 Nr: 1799-44.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Fernandes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da denúncia para 

CONDENAR o réu JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA, já devidamente 

qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 14 da Lei 

10.826/03 e artigo 306, § 2° do Código de Trânsito Brasileiro e, JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE, em face do reconhecimento da prescrição 

punitiva estatal propriamente dita, com relação ao crime tipificado no artigo 

331 do Código Penal.Passo a dosar a pena do réu

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 13987 Nr: 296-95.2008.811.0022

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Lemos Martins, Adailton Alves da Silva, 

Lemos Martins & Silva - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Ante o exposto, com fundamento nos artigos 107, inciso IV e 109, inciso 

V, ambos do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos 

acusados LUIZ LEMOS MARTINS, ADAILTON ALVES DA SILVA E LEMOS 

MARTINS & SILVA ME, já devidamente qualificados nos autos, em face do 

reconhecimento da prescrição punitiva estatal propriamente dita.Ante os 

serviços prestados pelo advogado nomeado, Dr. Gilberto Machado 

Custódio, às fls. 122, arbitro os honorários advocatícios em 01 URH, 

conforme item 4.1 da Tabela XIX da Resolução 96/2007 OAB-MT, a ser 

suportada pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se a respectiva 

certidãoTransitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e 

comunicações de praxe, arquivando-se o feito.Ciência ao Ministério 

Público e a defesa.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 11706 Nr: 1241-53.2006.811.0022

 AÇÃO: Crimes de Responsabilidade dos Funcionários Públicos->Processo 

Especial do Código de Processo Penal->Processo Especial->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivandro Gomes Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Ante o exposto, com fundamento nos artigos 107, inciso IV e 109, inciso 

V, ambos do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado 

IVANDRO GOMES FERREIRA, já devidamente qualificado nos autos, em 

face do reconhecimento da prescrição punitiva estatal propriamente 

dita.Ante os serviços prestados pelo advogado nomeado, Dr. Gilberto 

Machado Custódio, às fls. 54, arbitro os honorários advocatícios em 01 

URH, conforme item 4.1 da Tabela XIX da Resolução 96/2007 OAB-MT, a 

ser suportada pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se a respectiva 

certidão.Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e 

comunicações de praxe, arquivando-se o feito.Ciência ao Ministério 

Público e a defesa.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 10030 Nr: 1033-06.2005.811.0022

 AÇÃO: Crimes de Responsabilidade dos Funcionários Públicos->Processo 

Especial do Código de Processo Penal->Processo Especial->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Júnior Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Ante o exposto, com fundamento nos artigos 107, inciso IV e 109, inciso 

V, ambos do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado 

FÁBIO JUNIOR ARAÚJO, já devidamente qualificado nos autos, em face do 

reconhecimento da prescrição punitiva estatal propriamente dita.Ante os 

serviços prestados pelo advogado nomeado, Dr. Gilberto Machado 
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Custódio, às fls. 102, arbitro os honorários advocatícios em 01 URH, 

conforme item 4.1 da Tabela XIX da Resolução 96/2007 OAB-MT, a ser 

suportada pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se a respectiva 

certidão.Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e 

comunicações de praxe, arquivando-se o feito.Ciência ao Ministério 

Público e a defesa.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43397 Nr: 1604-93.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genserico Alves Gundim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Gonçalves Ferreira 

- OAB:20.438

 Vistos etc.

Tendo em vista que o réu não possui outras ações criminais em tramite ou 

tenha sido condenado, nos termos do artigo 89 da Lei n.º 9.099/95, acolho 

a cota do Ministério Público de fls. 85/86, designando a audiência de 

proposta de suspensão condicional do processo para o dia 14 de 

fevereiro de 2019, às 16h00min.

Intime-se o acusado para comparecer da audiência designada, 

acompanhado de advogado.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 11008 Nr: 554-76.2006.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carla Bianca de Jesus Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Ante o exposto, com fundamento nos artigos 107, inciso IV e 109, inciso 

V, ambos do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE da acusada 

CARLA BIANCA DE JESUS BORGES, já devidamente qualificada nos 

autos, em face do reconhecimento da prescrição punitiva estatal 

propriamente dita.Ante os serviços prestados pelo advogado nomeado, 

Dr. Gilberto Machado Custódio, às fls. 86, arbitro os honorários 

advocatícios em 01 URH, conforme item 4.1 da Tabela XIX da Resolução 

96/2007 OAB-MT, a ser suportada pelo Estado de Mato Grosso. 

Expeça-se a respectiva certidão.Transitada em julgado, proceda-se às 

baixas devidas e comunicações de praxe, arquivando-se o feito.Ciência 

ao Ministério Público e a defesa.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19916 Nr: 1191-51.2011.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFdSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:11.340 

A/MT, Cleodemir de Paula Martins - OAB:15.347

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação busca e apreensão com pedido liminar proposta pelo 

Banco Itaucard S/A, em desfavor de José Francisco da Silva Lima, ambos 

qualificados nos autos.

A decisão proferida às fls. 107 determinou a intimação pessoal da parte 

requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar nos autos, 

sob pena de arquivamento do feito.

Apesar de intimada (fls. 108), deixou decorrer o prazo sem manifestação, 

conforme se vê às fls. 109.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Analisando os autos, verifico que a parte requerente abandonou a causa 

por mais de 30 (trinta) dias, sendo esta devidamente intimada, para se 

manifestar nos autos, o que não ocorreu.

É certo que essa atitude esvazia o conteúdo da ação, fato que deve ser 

tomado em consideração pelo julgador no momento de proferir sentença.

Se o autor apesar de devidamente intimado, a realizar os atos e diligências 

que lhe competir, este deixar decorrer o prazo sem promover o 

determinado, os autos serão extintos sem julgamento do mérito, conforme 

o artigo 485, inciso III do Código do Processo Civil.

Ante o exposto, e por tudo que nos autos constam, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, inciso III, do Código Processo Civil.

Custas da parte requerente.

Transitada em julgado, e adotadas as providências necessárias, 

arquive-se, com as cautelas necessárias.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40156 Nr: 1636-69.2011.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Safra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Pedro Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Michel de Assis 

Magalhães - OAB:OAB/MG 91.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, extingo a presente ação de busca e apreensão, com 

fulcro no art. 485, VI, do CPC, porque reconhecida a ilegitimidade daquele 

que figura no polo passivo da ação.Sem condenação honorários 

advocatícios, eis que a parte ré não foi citada.Condeno o autor ao 

pagamento das custas e despesas processuais.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, 

com as anotações de praxe.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43901 Nr: 75-05.2014.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consorcio Nacional Honda LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kassio Oniluarb Rodrigues Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Kawasaki - OAB:3884, 

Dante Mariano Gregnanin Sobrinho - OAB:11.054-A-MT, TENILLE 

PEREIRA FONTES - OAB:11260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido de liminar interposta 

por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda., em face de Kassio 

Oniluarb Rodrigues Rocha, todos devidamente qualificados nos autos.

Em petição acostada em fls.. 72, a autora declarou que desiste do 

prosseguimento do processo, requerendo a extinção do processo sem 

resolução do mérito.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado em fls. 72.

A desistência, consoante conhecimento comezinho, não importa renúncia 

ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59).

 Assim, nos termos dos artigos 200, parágrafo único, e 485, inciso VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da ação e 

declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito.

Custas e despesas processuais a cargo dos autores, se houver.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as devidas 

anotações e cautelas de estilo.
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Oficie-se ao Ciretran para que retire a restrição judicial sobre o bem 

oriunda da presente ação.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41697 Nr: 1444-05.2012.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carolina Armazéns Gerais Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Jose Narciso dos Reis, Sirlei 

Aparecida Reis, Construtora Apia Ltda, Zurich Brasil Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla PatriciaVilela do 

Nascimento - OAB:, Patricia Carliene Barros Giacomolli - 

OAB:13739, Si lvana El izabeth Santiago Gonçalves - 

OAB:MT/18.824-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:15.013-A/MT, joão Carlos Gontijo Amorim - OAB:32.836-MG, 

Luiz Roberto Freire Pimentel - OAB:50.062-MG, Silvana Elizabeth 

Santiago Gonçalves - OAB:MT/18.824-B

 Vistos etc.

Defiro o pleito de fls. 493/494.

Expeça-se carta precatória para a Comarca de Belo Horizonte-MG, para a 

oitiva das testemunhas Rodrigo Bonicenha e Pedro Antônio Barbosa.

Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 11189 Nr: 728-85.2006.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edclebson Rodrigues Julio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cibele Silva Prietch - 

OAB:9.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo de Carvalho 

Costa - OAB:5409/MT, Oldack Alves da Silva Neto - OAB:2.864/GO

 Vistos etc.

Revogo o despacho de fls. 235.

Aguarde-se o julgamento dos autos em apenso.

Após, translade-se cópia da sentença proferida nos autos em apenso ao 

presente feito.

Em seguida, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42464 Nr: 722-34.2013.811.0022

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Modesto Monteiro Alt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arleta Catarina Monteiro (Espólio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Victor Meira Borges - 

OAB:12033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de inventário interposta por Carmen Aparecida Santos 

Monteiro Alt de Abreu, em face do Espólio de Arleta Catarina Monteiro 

devidamente qualificados nos autos.

Após decurso de prazo para atendimento às determinações deste juízo 

(fls. 20) pelo causídico da inventariante (certidão de fls. 28) determinou-se 

a intimação da inventariante sob pena de remoção da inventariante.

Também inerte (fls. 32), em determinação de folha 33 determinou-se a 

substituição da inventariante por abandono, nomeando Antônio Modesto 

Monteiro Alt, em substituição.

No mesmo despacho (fls. 33) foi determinada a intimação pessoal do novo 

inventariante para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar nos autos 

dando correto andamento do feito, prazo decorrido, certidão em fls. 36.

Em fls. 37 determinou-se nova intimação da advogada para impulsionar o 

feito sob pena de extinção (artigo 485, inciso III do CPC), prazo decorrido 

in albis (certidão de fls. 38).

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

 FUNDAMENTO. DECIDO.

Analisando os autos, verifico que a parte requerente abandonou a causa 

por mais de 30 (trinta) dias, mais de uma vez, certificando-se o decurso 

do prazo em diversas oportunidades, mesmo devidamente intimada, para 

se manifestar nos autos, o que não ocorreu.

É certo que essa atitude esvazia o conteúdo da ação, fato que deve ser 

tomado em consideração pelo julgador no momento de proferir sentença.

Se o autor, apesar de devidamente intimado, não realiza os atos e 

diligências que lhe compete, deixando decorrer o prazo sem promover o 

determinado, os autos serão extintos sem julgamento do mérito, conforme 

o artigo 485, inciso III do Código do Processo Civil.

Ante o exposto, e por tudo que nos autos constam, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, inciso III, do Código Processo Civil.

Custas a cargo da parte autora.

Transitada em julgado, e adotadas as providências necessárias, 

arquive-se, com as cautelas necessárias.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40217 Nr: 1697-27.2011.811.0022

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vagne Aparecido Luzini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idalze Aranon Luzini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o inventariante, na pessoa de seu advogado, para que corrija o 

Plano de Partilha Amigável distribuindo adequadamente entres os 

herdeiros o valor total dos bens deixados à partilha.

 Isso porque, analisando o Plano de Partilha Amigável acostado em fls. 

234/245 constata-se que a soma dos valores dos quinhões dos herdeiros 

superam o valor total dos bens a partilhar.

Note-se que no referido documento, ao herdeiro José Luzini Aranon fora 

atribuído 1/9 (uma nona) parte e aos demais herdeiros 1/8 (uma oitava) 

parte dos bens a partilhar.

Após a juntada da retificação do Plano de Partilha Amigável, abra-se vista 

ao Ministério Público.

Em seguida, venham-me os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44312 Nr: 345-29.2014.811.0022

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cesar Yuri dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Theodoro dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Primeiramente, recebo a retificação às primeiras declarações 

apresentadas em fls. 66/71 como sendo as últimas declarações, nos 

termos do inciso III do artigo 618 do CPC.

Em fls. 34 a Fazenda Pública Estadual do Estado De Mato Grosso se 

manifestou quanto à dispensa da realização de avaliação judicial mediante 
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condições específicas.

O inventariante se manifestou em fls. 66/101.

Abra-se vista à Fazenda Pública Estadual para se manifestar a cerca dos 

documentos acostados pelo inventariante em fls. 66/101 e pleitear o que 

entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44942 Nr: 827-74.2014.811.0022

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dulce Augustin Garcia, Leila Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Euclides Mosselin Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ildo Roque Guareschi - 

OAB:MT/5417-B, Sérgio Henrique Guareschi - OAB:MT/9724-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Inicialmente, cumpra-se a Sr. Gestora, conforme solicitado nos ofícios de 

fls.: 219/220; 234/234(verso); 240/243; e 244.

Tendo em vista que a inventariante nomeada LEITA GARCIA não cumpriu 

com as determinações de fls. 51 e 52 depois de intimada reiteradas vezes, 

mesmo sob pena de remoção (fls. 221), entendo pela sua remoção, com 

fulcro no artigo 622, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Nomeio para o encargo o herdeiro LEANDRO GARCIA, qualificada às fls. 

06, devendo comparecer neste juízo em até 5 (cinco) dias para que preste 

compromisso.

Intime-se o inventariante ora nomeado para que no prazo de 15 (quinze) 

dias atenda às determinações de fls. 51 e para recolher o ITCMD, 

conforme peticionado em fls. 52.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19337 Nr: 611-21.2011.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, LOdCR, 

Aline Rosa da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley Rezende Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Pedra 

Preta/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a comunicação do cumprimento do mandado de prisão civil 

expedido em desfavor do executado Wesley Rezende Gonçalves, 

expeça-se carta precatória ao Juízo da 2ª Vara Criminal e Cível da 

Comarca de Alto Araguaia-MT para formalizar a prisão decretada em 

desfavor do executado na decisão de fls.188-189, encaminhando cópia 

do mandado de prisão expedido.

No mais, aguardem-se os autos sobrestados na Secretaria até ulterior 

comunicação de pagamento do débito alimentício ou o transcurso do prazo 

da prisão, conforme decisão de fls.188-189.

Desde já, com o pagamento do débito alimentício ou transcurso do prazo 

da prisão (30/11/2018), expeça-se alvará de soltura em favor do 

executado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44924 Nr: 812-08.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fatima Francisca de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider de Consórcios de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nádia Fernandes Ribeiro - 

OAB:4038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - 

OAB:MT/12903, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT/8184-A

 Ademais, com o agendamento da perícia juntado aos autos, intime-se o 

autor que deverá se apresentar para perícia na data e local designado 

portando todos os seus exames.Apresentada a proposta de honorários, 

nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes 

requeridas para depositar 50% os honorários, desde já, deixo consignado 

que o valor integral será pago ao perito após o depósito do laudo em Juízo 

e prestado todos os esclarecimentos necessários.O Perito para a 

apresentar o laudo em Cartório, no prazo de 30 (trinta) dias.Com a juntada 

do laudo pericial, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, podendo os assistentes técnicos de cada uma 

das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo 

parecer.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51479 Nr: 1220-62.2015.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Ramos Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICREDI - Cooperativa de Crédito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welson Gaiva Marino - 

OAB:MT/14033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Martello Junior - 

OAB:6370/MT, Kássio Barbosa da Silva - OAB:MT/15.562, Leonardo 

Santos de Resende - OAB:MT/6358

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado por Geraldo 

Ramos Ferreira em desfavor de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL 

MT, ambos devidamente qualificados nos autos.

Retifique a autuação, de modo a constar o tipo da ação como cumprimento 

de sentença, efetivando as demais alterações no Cartório Distribuidor.

Após, intime-se a parte executada na forma do artigo 513, §2º, do Código 

de Processo Civil, para efetuar pagamento do débito exequendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer na multa de 10% e honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, do 

Código de Processo Civil.

Cientifique o executado que após o transcurso do prazo para o 

pagamento (art. 523, “caput”, do CPC), terá o prazo de 15 (quinze) dias 

para apresentar impugnação, observando as matérias de defesa 

elencadas no artigo 525 do CPC.

Decorrido o prazo supra, não efetuado o pagamento do débito, determino 

a expedição de mandado de penhora, para que seja penhorados tantos 

bens quantos bastem para garantir a presente execução, tomando o 

Oficial de Justiça às cautelas devidas, para que não sejam penhorados 

bens de terceiros, consoante determina o art. 523, §3º, do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 25 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43900 Nr: 74-20.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Evandro Lopes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Haroldo Wilson Martinez de 

Souza Junior - OAB:20.366-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ildo Roque Guareschi - 

OAB:MT/5417-B, Sérgio Henrique Guareschi - OAB:MT/9724-B

 Vistos etc.

Defiro o pleito do autor de fls. 129/131, determinando a inclusão de Ativos 

S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros no polo ativo da demanda, 

remetendo os autos ao Cartório Distribuidor para as retificações 

necessárias.

Tendo em vista o teor da certidão de fls. 149, REDESIGNO AUDIÊNCIA DE 
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TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2018, 

ÀS 08H00MIN, a ser realizada no núcleo de conciliação dessa comarca, 

devendo as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos 

advogados, conforme determina o art. 334, §9º, do mesmo diploma 

Processual.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório, sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

Intimem-se as partes na pessoa de seu advogado (art. 334, §3º, CPC) 

para comparecerem a audiência de conciliação designada.

Intimem-se as partes requerentes para juntar nos autos, no prazo de 10 

(dez) dias, cópia do contrato de CDC n.º 776.204.959.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43907 Nr: 81-12.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Cristina de Oliveira Caetano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAZCA COSMÉTICOS IND. E COM. LTDA, 

TUON COSMÉTICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Aires Couto - 

OAB:16228/O, Luciano Medeiros Crivellente - OAB:MT/8321

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José de paula Monteiro Neto 

- OAB:29.443, Marcial Barreto Casabona - OAB:26.364

 Vistos etc.

Cumpra-se o despacho de fls. 269, com urgência.

Após, venham-me os autos conclusos imediatamente.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44087 Nr: 177-27.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Augustin, Guilherme Augustin, 

Luciana Fischer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: William José de Araújo - 

OAB:3928-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Inicialmente, apesar de a petição inicial atribuir o nome da ação como 

“Ação Ordinária de Cobrança”, em seu fundamento e pedido, cuida-se de 

uma ação de execução de título extrajudicial e, conforme decisão de fls. 

64, a inicial foi recebi no rito da execução de título extrajudicial.

Assim, determino a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para a 

retificação do tipo da ação, devendo passar a constar “execução de título 

extrajudicial”.

Indefiro o pleito de suspensão de fls. 119/127 e 129/142, eis que já 

transcorreu o prazo legal para a recuperação judicial.

Defiro o pedido do credor de fls. 145, determinando a expedição do 

mandado de penhora dos bens dados em garantia, conforme constando 

na cédula de crédito de fls. 11/15.

Localizado os bens passíveis de penhora em nome do executado, até o 

limite do débito (CPC, art. 835), o Oficial de Justiça procederá de imediato à 

penhora e avaliação.

Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado, 

na pessoa de seu advogado (art. 841, do CPC), ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, 

podendo oferecer embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, do 

CPC).

Sendo infrutífera a penhora, intime-se o exequente para manifestar-se, em 

05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos.

Intime-se a parte exequente para que efetue o pagamento das diligências 

do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44162 Nr: 227-53.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Antonio Ziger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ortência da Rocha, Adelino Tomaz da Silva, 

Claucia Aparecida Polga, Selma Aparecida da Silva Tomaz, Juliana 

Aparecida Gonçalves, Sidineia Ramos Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134, Juçara Maria Domingues Lotufo - OAB:4044, 

KATHERINE NUNES DE SOUZA CRIVELLARO - OAB:11422/O

 Vistos etc.

Em respeito ao princípio do contraditório, disposto no artigo 10 do Código 

de Processo Civil, intimem-se as partes para que especifiquem, com 

objetividade, as provas que pretende produzir, bem como se manifestem 

acerca da possibilidade do julgamento do mérito, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Após, decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56545 Nr: 1368-39.2016.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fábio Luis Thiel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Martins, Valeria Martins 

Dantas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ferreira Silva Becker 

- OAB:MT/17.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maristela Massignan 

Martins - OAB:9.248

 Vistos etc.

Em respeito ao princípio do contraditório, disposto no artigo 10 do Código 

de Processo Civil, intimem-se as partes para que especifiquem, com 

objetividade, as provas que pretende produzir, bem como se manifestem 

acerca da possibilidade do julgamento do mérito, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Após, decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 22 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57051 Nr: 1547-70.2016.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Santana da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Câmara Municipal de Pedra Preta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauri Carlos Alves de Almeida 

Filho - OAB:MT/9981-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Matheus Shindy Hildebrandt 

Ide - OAB:17.742/MT

 Pelo exposto, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da Câmara Municipal e, 

por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito sem a resolução do 

mérito.Em razão da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios que, com 

fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC, fixo 10% (dez por cento) sobre da 

causa atualizado.Sendo a parte autora beneficiária da Justiça Gratuita, a 

exigibilidade das verbas da sucumbência imposta estão sujeitas à 
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condição suspensiva a que refere o art. 98, § 3º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58621 Nr: 2309-86.2016.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APRO, Laura Salomé Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAROLINE DA SILVA PEREIRA - 

OAB:20187/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 Vistos etc.

Em respeito ao princípio do contraditório, disposto no artigo 10 do Código 

de Processo Civil, intimem-se as partes para que especifiquem, com 

objetividade, as provas que pretende produzir, bem como se manifestem 

acerca da possibilidade do julgamento do mérito, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Após, decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 22 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 63290 Nr: 1901-61.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre Jaques da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Câmara Municipal de Pedra Preta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauri Carlos Alves de Almeida 

Filho - OAB:MT/9981-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Matheus Shindy Hildebrandt 

Ide - OAB:17.742/MT

 Pelo exposto, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da Câmara Municipal e, 

por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito sem a resolução do 

mérito.Em razão da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios que, com 

fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC, fixo 10% (dez por cento) sobre da 

causa atualizado.Sendo a parte autora beneficiária da Justiça Gratuita, a 

exigibilidade das verbas da sucumbência imposta estão sujeitas à 

condição suspensiva a que refere o art. 98, § 3º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40420 Nr: 172-73.2012.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Pedro Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Carvalho Júnior - 

OAB:5.646/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial, a fim de condenar o 

requerido Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a revisar a renda 

mensal inicial do beneficio previdenciário concedido anteriormente ao autor 

Antônio Pedro Pinto, qual seja auxílio-doença acidentário, retroagindo à 

concessão do auxílio-doença por acidente de trabalho descrito na 

exordial, levando em conta, para a concessão do benefício, a média 

aritmética simples dos maiores salários de contribuição do empregado no 

cálculo, correspondente a 80% de todo o período, conforme artigo 29, 

inciso II, da Lei nº 8.213/1991

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43017 Nr: 1253-23.2013.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laercio Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silva de Paula 

- OAB:MT/8.611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 Ante o exposto, julgo improcedente em todos os seus termos a presente 

ação, extinguindo-se o feito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, com julgamento de mérito, ante a falta de preenchimento 

dos requisitos contidos nos artigos 42, 59 e 60, todos da Lei nº 8.213/91, 

para a manutenção do benefício de auxílio-doença e a conversão em 

aposentadoria por invalidez, pleiteado pelo requerente Laércio Soares da 

Silva.Sem custas face à gratuidade judiciária.Após, certifique-se o trânsito 

em julgado e arquive-se o feito, com as anotações de praxe.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44854 Nr: 768-86.2014.811.0022

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pedra Preta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uniron Centro de Ensino LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Camilo de Souza Junior 

- OAB: 7043/MT, Janaina Emanuele Muller Barbosa - OAB:17812

 Vistos etc.

Rejeito a impugnação a proposta dos honorários periciais formulado pelo 

autor em ref. 92/94, eis que seus argumentos são genéricos, não 

trazendo qualquer alegação e documento para demonstrar o valor a ser 

arbitrado.

Desta feita, nos termos do artigo 465, §3°, do Código de Processo Civil, 

levando em consideração a natureza da perícia, os trabalhos a ser 

realizado, ou seja, a avaliação de um imóvel de mais de R$ 1.500.000,00 

(hum milhão e quinhentos mil reais) o interesse do litígio e a capacidade 

econômica das partes, arbitro o valor da perícia em R$ 15.800,00 (quinze 

mil e oitocentos reais).

Assim, os termos do artigo 95 do Código de Processo Civil, intime-se a 

parte requerida para depositar os honorários, no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de preclusão da prova.

Desde já, deixo consignado que o valor integral será pago após o depósito 

do laudo em Juízo e prestado todos os esclarecimentos necessários.

Intime-se o perito para designar a data de realização da perícia, 

consignando que a avaliação do imóvel deve observar o valor à época da 

realização do contrato de locação.

Intimem-se as partes da data marcada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44733 Nr: 669-19.2014.811.0022

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edclebson Rodrigues Julio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cibele Silva Prietch - 

OAB:9.947-B

 Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS em face de Edclebson Rodrigues Julio, para 

homologar o cálculo de fls. 229/232 dos autos em apenso como o valor 

devido da execução.Em razão da sucumbência, condeno o embargante ao 

pagamento dos honorários advocatícios que, com fundamento no artigo 

85, § 3º, inciso I, do CPC, fixo 10% (dez por cento) sobre da causa 

atualizado.Sem condenação às custas processuais.Traslade-se cópia 
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desta decisão e dos cálculos, para os autos em apenso, arquivando-se 

estes.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 18029 Nr: 997-85.2010.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TNV, TdSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suely Rodrigues - OAB:16486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Inicialmente, certifique-se quanto a intimação do requerida para 

comparecer à audiência de conciliação de fls. 115.

Proceda-se a Sra. Gestora Judiciária a nomeação de advogado dativo 

para proceder a defesa da parte requerente um dos nobres advogados 

militantes desta Comarca, intimando-o para apresentar proceder a defesa 

dos interesses da parte autora, devendo se manifestar nos autos.

Após, abre-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44396 Nr: 408-54.2014.811.0022

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cesar Yuri dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Alves Junior - 

OAB:MT/9583

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Arquive-se o presente feito com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 13207 Nr: 1230-87.2007.811.0022

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Narcina Francisca Dias, Ivair Ferreira Dias, Irene 

Francisca Dias, Sergio Ferreira Dias Neto, Leila Raquel Mesquita Dias, 

Thayrini Raquel Mesquita Dias, João Valter Mesquita Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João Ferreira Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina de França Borges - 

OAB:MT/18.745-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a inventariante NARCINA FRANCISCA DIAS, pessoalmente, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, atenda à determinação de fls. 118, 

colacionando aos autos o plano de partilha amigável, demonstrando de 

forma individualizada a cota parte de cada herdeiro, devidamente assinado 

por todos os herdeiros, nos termos do artigo 659 do CPC, sob pena de 

extinção do processo sem resolução do mérito.

Após, decorrido o prazo com ou sem qualquer manifestação, venham-me 

os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2672 Nr: 149-50.2000.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sival Pohl Moreira de Castilho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Borges & Souza Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sival Pohl Moreira de Castilho - 

OAB:3981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435, Rafael Sganzerla Durand - OAB:MT/12.208-A

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais faltantes no importe 

de R$ 989,09 (novecentos e oitenta e nove reais e nove centavos), vez 

que a totalidade das custas é R$ 1.978,18 (um mil, novecentos e setenta e 

oito reais e dezoito centavos) e o requerido efetuou o pagamento somente 

da metade do valor qual seja a importância de R$ 989,09 (novecentos e 

oitenta e nove reais e nove centavo). Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) na Central de Arrecadação e 

Arquivamento do Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47718 Nr: 2129-41.2014.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regina Marim Elias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Baldan Neto - 

OAB:MT/13088-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

Nos termos do artigo 11 da resolução nº CJF-RES-2017/000458 de 04 de 

outubro de 2017, intime-se as partes para manifestarem-se acerca do 

inteiro teor da requisição de pequeno valor expedido, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Após, decorrido o prazo sem manifestação, proceda-se o envio do RPV 

ao Presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, conforme 

preceituado no artigo 8º da Resolução nº 405 do Conselho da Justiça 

Federal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 24 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43190 Nr: 1422-10.2013.811.0022

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Uniron Centro de Ensino Ltda Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Camilo de Souza Junior - 

OAB: 7043/MT, Janaina Emauele Muller Barbosa - OAB:17.812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do Munícipio 

de Pedra Preta - OAB:

 Vistos etc.

Aguarde-se o julgamento do processo em apenso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42530 Nr: 787-29.2013.811.0022

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Augusto Mathias de Oliveira - 

OAB:MT/16.451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc.

REDESIGNO AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 28 

DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 08H20MIN, a ser realizada no núcleo de 

conciliação dessa comarca, devendo as partes comparecer 

acompanhadas de seus respectivos advogados, conforme determina o 

art. 334, §9º, do mesmo diploma Processual.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório, sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (art. 334, §3º, CPC) 

para comparecer a audiência de conciliação designada.

Intime-se a parte requerida no endereço constante no estudo psicossocial 

de fls. 94, devendo constar no mandado de intimação o número do 

telefone da requerida constante às fls. 117.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41701 Nr: 1448-42.2012.811.0022

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amilton Victor Scheffer - 

OAB:13.080

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, para que emende a inicial, incluindo a genitora no 

polo passivo da demanda, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64703 Nr: 2512-14.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Faustino Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Tendo em vista que a parte executada apesar de regularmente citada 

(ref. 6 e 7) nada se manifestou nos autos, homologo o cálculo 

apresentada pelo exequente acostado na inicial (fls. 11).

Assim, nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2017-CM do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de liquidação do 

débito para o pagamento dos honorários advocatícios, instruindo a 

solicitação com os documentos dispostos no §1º do referido artigo.

Após, com o cálculo acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, 

ambos do referido provimento e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, 

expeça-se o ofício requisitório do pagamento do RPV por intermédio da 

Procuradoria Geral do Município, fazendo-se o pagamento em até 02 (dois) 

meses, contado da entrega da requisição, sob pena de sequestro, caso 

não faça o pagamento dentro do prazo supra (art. 6º - Provimento 

11/2017-CM).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 24 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12509 Nr: 683-18.2005.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Dias de Morais, José Rodrigues da 

Cruz, José Luiz Bárbara Neto, Claudio Gonçalves Prata, Waldir dos 

Santos, Benedito Antonio Parente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alberto André Lasch - 

OAB:4.324/MT, Carmindo Francisco Ferreira - OAB:13309/MT, Fabio 

Luis Griggi Pedrosa - OAB:5022, Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435, Gilmar Moura de Souza - OAB:5.681, João Faustino 

Neto - OAB:MT/10.364-A, José Pereira da Silva Neto - OAB:3273, 

Rossilene B. Ianhes Barbosa - OAB:5.183-MT, Walmir Cavalheri de 

Oliveira - OAB:2.669-A/MT, Weliton W. Garcia - OAB:12.458/MT, 

Wilson Lopes - OAB:7396-B/MT

 Vistos etc.

Estando preenchidos os pressupostos recursais, recebo o recurso de 

apelação interposto pela defesa do réu, somente no efeito devolutivo 

(CPP, art. 597).

Analisando os autos, verifico que a defesa e a acusação apresentaram 

as suas razões e contrarrazões.

Desta feita, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, no prazo de 05 (cinco) dias (CPP, art. 601).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 23 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 14193 Nr: 479-71.2005.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal de Cuiabá/MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Ramirez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ildo Roque Guareschi - 

OAB:MT/5417-B

 Ante o exposto, com fundamento nos artigos 107, inciso IV e 109, inciso 

IV, ambos do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado 

Daniel Ramirez, já devidamente qualificado, em face do reconhecimento da 

prescrição punitiva estatal. Transitada em julgado, proceda-se às baixas 

devidas e comunicações de praxe, arquivando-se o feito.Sem 

custas.Ciência ao Ministério Público.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário. Pedra Preta-MT, 26 de 

outubro de 2018. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 15260 Nr: 1557-95.2008.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlandis da Silva 

Santos - OAB:MT/19.897

 Dessa forma, verifica-se a não ocorrência da prescrição punitiva do 

Estado, motivo pela qual, rejeito a preliminar arguida pena defesa.Pois 

bem.Deixo de designar a audiência para a ofertada da suspensão 

condicional do processo ao réu, eis que o réu está sendo processado na 

Comarca de Rondonópolis-MT pelo crime de violência doméstica, conforme 

de extrai da certidão de antecedentes criminais de fls. 112/113, não 

preenchendo, portanto, os requisitos disposto no artigo 89 da Lei n. 

9.099/95.Compulsando os autos, por não vislumbrar qualquer das 

hipóteses de absolvição sumária, previstas no artigo 397, do CPP, 

constato a necessidade da instrução processual para garantir o 

exaurimento das provas e garantir a ampla defesa.Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 14 de fevereiro de 2019, às 15h30min, 

ocasião em que se tomará o depoimento das testemunhas de acusação e 

de defesa e se procederá ao interrogatório do acusado.Caso alguma 

testemunha de acusação ou defesa, bem como o réu, resida fora da 

comarca, expeça-se, desde já, carta precatória para a oitiva.Intimem-se as 

testemunhas de acusação e de defesa, bem como o acusado, para 

comparecerem a audiência designada
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 17270 Nr: 231-32.2010.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson José Casseb Filho, Edmar Gonçalves 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGIE CAROLINI ALVES 

BATISTA - OAB:20025/O, Dejalma Ferreira dos Santos. - OAB:12.062

 Ante o exposto, com fundamento nos artigos 107, inciso IV e 109, inciso 

III, c/c o artigo 115, todos do Código Penal, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do denunciado Nelson José Casseb Filho, já devidamente 

qualificadas nos autos, em face do reconhecimento da prescrição punitiva 

estatal propriamente dita e, com fulcro no artigo 107, inciso I, do Código 

Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu Edmar Gonçalves dos 

Santos, em virtude da morte do agente.Ciência ao Ministério Público e à 

defesa.Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e 

comunicações de praxe, arquivando-se o feito.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às Providências.Pedra 

Preta-MT, 24 de outubro de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70771 Nr: 1772-22.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberto de Almeida Paixão, Adeilson Rodrigues 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:MT/15.616, Gustavo Medeiros Araújo - OAB:13.068/MT

 Vistos etc. Defiro o pedido do Ministério Público, concedendo prazo de 10 

(dez) dias para apresentar o endereço da testemunha Thayna Xavier da 

Silva. Homologo a desistência da oitiva da testemunha Patrick da Silva 

Oliveira. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44497 Nr: 476-04.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Theiny Mendonça Marin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Ante o exposto, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, 115 e 109, 

inciso IV, todos do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do 

acusado Theiny Mendonça Marin, já devidamente qualificado, em face do 

reconhecimento da prescrição punitiva estatal.Transitada em julgado, 

proceda-se às baixas devidas e comunicações de praxe, arquivando-se o 

feito.Ante os serviços prestados pelos advogados nomeados Dr. Tales 

Passos Almeida, OAB/MT 15217, e Dr. Gilberto Machado Custódio, 

OAB/MT 6435 no presente feito, arbitro os honorários advocatícios em 1 

(uma) URH para cada causídico, a ser suportada pelo Estado de Mato 

Grosso. Expeçam-se as respectivas certidões.Sem custas.Cientifique-se 

o Ministério Público.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Pedra Preta-MT, 26 de outubro de 2018. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40585 Nr: 336-38.2012.811.0022

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabricio Jose Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON PABLO FERREIRA DE 

CAMARGO - OAB:MT/15.222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT/19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14258

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado em petições de 

fls. 180/186 interposta por Fabricio Jose Ribeiro e Hadan Felipe Porfírio em 

desfavor de Banco do Brasil S.A., ambos devidamente qualificados nos 

autos.

Inicialmente, defiro o pleito de fls. 203/204.

Retifique a autuação, de modo a constar o nome dos exequentes e o tipo 

da ação como cumprimento de sentença, efetivando as demais alterações 

no Cartório Distribuidor.

Após, intime-se a parte executada na forma do artigo 513, §2º, do Código 

de Processo Civil, para efetuar pagamento do débito exequendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer na multa de 10% e honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, do 

Código de Processo Civil.

Cientifique o executado que após o transcurso do prazo para o 

pagamento (art. 523, “caput”, do CPC), terá o prazo de 15 (quinze) dias 

para apresentar impugnação, observando as matérias de defesa 

elencadas no artigo 525 do CPC.

Decorrido o prazo supra, não efetuado o pagamento do débito, determino 

a expedição de mandado de penhora, para que seja penhorados tantos 

bens quantos bastem para garantir a presente execução, tomando o 

Oficial de Justiça às cautelas devidas, para que não sejam penhorados 

bens de terceiros, consoante determina o art. 523, §3º, do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 24 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 17422 Nr: 386-35.2010.811.0022

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Taynara Cristina Dourado Nogueira, Maurilia Luzia de 

Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Lázara Luzia Dourado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Inventário e partilha interposta por Taynara Cristina 

Dourado Nogueira, em face do Espólio de Lazara Luzia Dourado.

Em despacho de fls. 104, converteu-se o processo de inventário judicial 

em arrolamento sumário, nos termos do artigo 659 e intimou-se a 

inventariante a apresentar plano de partilha amigável.

Em folhas 105/107 a inventariante, tendo em vista ser a única herdeira, 

apresentou pedido de adjudicação.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o Relato.

Fundamento e Decido.

A parte é legítima e bem representada, presentes os pressupostos 

processuais e as condições da ação.

Com fulcro no artigo 659, §1º do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, o 

pedido de adjudicação, dos bens deixados em razão do falecimento de 

Lazara Luzia Dourado, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros.

Condeno a herdeira ao pagamento das custas e despesas processuais se 

houver.

Transitada em julgado, expeça-se a carta de adjudicação e alvará judicial 

para transferência dos bens, após, arquivem-se os autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Pedra Preta-MT, 24 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 4535 Nr: 1213-90.2003.811.0022

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlene Borges da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Odair José Barzotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro por ora o pleito de fls. 81.

 Habilite-se o herdeiro JULIANO KAIQUE BORGES BARZOTTO e seu 

advogado, como forma de regularização de sua representação 

processual, procedendo-se o Cartório Distribuidor com a devida 

atualização, inclusive capas do processo.

Intime-se o causídico da inventariante SIRLENE BORGES DA SILVA para 

que colacione aos autos Declaração de Única Herdeira, com firma 

reconhecida em cartório, e junte aos autos cópia de seus documentos 

pessoais, para que seja deferida sua substituição hereditária ao quinhão 

do herdeiro de cujos: KELVIN KLAIVER BORGES BARZOTTO.

Analisando os autos, por serem as partes todos maiores, capazes e bem 

representados, verifico a possibilidade de conversão do inventario judicial 

em arrolamento sumário, por estarem presentes os pressupostos 

processuais e as condições da ação.

Intimem-se a inventariante para se manifestar acerca da possibilidade da 

conversão do inventário em arrolamento sumário e, desde já, caso haja 

concordância entre as partes, deverá apresentar o plano de partilha 

amigável de forma individualizada a quota parte de cada herdeiro, 

assinado por todos os herdeiros, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 659 do CPC.

Após, venham-me os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 24 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40561 Nr: 313-92.2012.811.0022

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leopoldina Mendonça Chagas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmundo Passos Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielle da Costa Cáceres - 

OAB:MT/22.573, Karen Kelly Rossato dos Santos - OAB:MT-19204/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, pessoalmente, para se manifestar nos autos no 

prazo de 05 (cinco) dias, alegando o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Após, decorrido o prazo com ou sem qualquer manifestação, venham-me 

os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 24 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43192 Nr: 1424-77.2013.811.0022

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida dos Santos - Falecida, Cleidimar 

Rodrigues Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genevaldo dos Santos Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Patricia Vilela do 

Nascimento - OAB:15528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a 

presente ação, decretando a interdição do interditado Genevaldo dos 

Santos Moreira, declarando-o incapaz de exercer pessoalmente os atos 

de sua vida civil, na forma do artigo 754, do Código de Processo Civil, 

nomeando como curadora definitiva Cleidimar Rodrigues Alves, que 

deverá representar o interditado em todos os atos relacionados aos 

direitos de natureza patrimonial e negocial, bem como para os demais 

direitos relativos à vida daquele e que não estejam compreendidos no rol 

previsto no §1º do artigo 85 da Lei 13.146/15.Em obediência ao disposto 

no artigo 755, do Código de Processo Civil e no artigo 9º, inciso III, do 

Código Civil, inscreva-se a presente sentença no registro de pessoas, 

publique-se a presente e na plataforma de editais do Conselho Nacional de 

Justiça, se está já estiver em funcionamento, onde permanecerá por 06 

(seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 

(três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os 

nomes do interdito e do curador, a causa da interdição e os limites da 

curatela.Ressalte-se que deverá ser observado o que determina o oficio 

circular 482/05-CGJ/DJA (ID 102643).Expeça-se o termo de curador.Sem 

custas, face à gratuidade de justiça. Ciência ao representante do 

Ministério Público.Transitada em julgado, em nada requerendo, 

arquivem-se, com as anotações e baixas devidas.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, 26 de outubro de 2018.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43353 Nr: 1569-36.2013.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mamedio dos Reis Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Tendo em vista a petição de fls.102-103, intime-se a causídica para que 

junte aos autos o cálculo pormenorizado dos valores a serem recebidos 

pela parte autora no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do 

feito.

Após, com ou sem manifestação, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 24 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45472 Nr: 1220-96.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Rodrigues Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviani Mantovani Carrenho 

Bertoni - OAB:MT/8308-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulada por Francisco 

Rodrigues Vieira em face do Instituto Nacional do Seguro Social, 

requerendo a citação do executado para efetuar o pagamento do débito 

nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Recebo o pedido de cumprimento de sentença.

Assim sendo, retifique a autuação, de modo a constar o nome como 

cumprimento de sentença, efetivando as demais alterações no Cartório 

Distribuidor.

Desta forma, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Instituto Nacional do Seguro Social para, querendo, impugne a 

execução no prazo de 30 (trinta) dias.
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Se não houver impugnação e por não verificar qualquer irregularidade no 

demonstrativo discriminado do crédito, desde já, dou-o por homologado, e 

considerando que o valor do crédito é superior a 60 (sessenta) salários 

mínimos, expeça-se o precatório, nos termos do artigo 535, §3º, inciso I, 

do CPC para o pagamento do direito da parte autora.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 24 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42653 Nr: 905-05.2013.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Inacio Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a requerente para que apresente aos autos o 

resultado/comunicado do requerimento administrativo do INSS, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do feito.

Após, decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 23 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41977 Nr: 245-11.2013.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Semy Mendes de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOMED, São Francisco Sistema de Saúde S/E 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar Porto Souza - 

OAB:MT/7250, Maribel Gonzalez Santiago - OAB:11328

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abrahão Issa Neto - 

OAB:83286/SP, Duilio Piato Júnior - OAB:3.719/MT, José Maria da 

Costa - OAB:37468/SP, Karina Oliveira Alves - OAB:MT/16060, Lucas 

Gonçalves Mesquita - OAB:268.095/SP, Marcella Pascholin de 

Amorim - OAB:SP/304.695, Marcos Valério Ferracini Morcilio - 

OAB:125.456/SP

 Vistos etc.

Certifique a senhora gestora se as taxas judicias foram pagas pelo autor.

Em respeito ao princípio do contraditório, disposto no artigo 10 do Código 

de Processo Civil, intimem-se as partes para que especifiquem, com 

objetividade, as provas que pretendem produzir, bem como se manifestem 

acerca da possibilidade do julgamento do mérito, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Após, decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 24 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12505 Nr: 521-52.2007.811.0022

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Dias de Morais, Daniel Urbano da Silva, 

Paulo Roberto Miolli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435, José Pereira da Silva Neto - OAB:3273

 Vistos etc.

Acolho a cota do Ministério Público de fls. 866.

Cumpra-se conforme pleiteado pelo parquet, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 24 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42317 Nr: 578-60.2013.811.0022

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciana Moreira de Meireles Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Ante o exposto, com base no artigo 258 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, JULGO PROCEDENTE o pedido da exordial com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e condeno a representada 

Luciana Moreira Meireles Rosa ao pagamento de multa correspondente a 3 

(três) salários mínimos, que será revertida em favor do Conselho Municipal 

de Direitos da Criança e do Adolescente de Pedra Preta-MT, consoante 

dispõe o artigo 214 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Sem 

custas.Ante os serviços prestados pelo advogado nomeado Dr. João 

Faustino Neto, OAB-MT 10.364-A (fls.64) e, levando em consideração o 

trabalho realizado pelo causídico no presente feito, arbitro os honorários 

advocatícios em 02 (duas) URH, a ser suportada pelo Estado de Mato 

Grosso.Expeça-se a respectiva certidão.Após o trânsito em julgado, 

intime-se a condenada para pagamento da multa dentro do prazo de 15 

dias, sob pena de incidência de multa de 10% sobre o valor da 

condenação.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 26 de outubro de 

2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 16993 Nr: 1666-75.2009.811.0022

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdCPdS, WMFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Rezende de Oliveira - 

OAB:MT/12452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angela Roberta da Silva - 

OAB:6902/MT, Diego Átila Lopes Santos - OAB:OAB/MT 16.739-E, 

João Faustino Neto - OAB:MT/10.364-A, Marcelo Agdo Cruvinel - 

OAB:11834

 Vistos etc.

Defiro a cota do ministério público de fls. 191, determinando a intimação da 

requerente ANNE GABRIELLE ARAÚJO FERREIRA para que no prazo de 

30 (trinta) dias proceda com a regularização de sua representação 

processual, aja vista, atingida sua maioridade civil, nos termos do artigo 5º 

do CC.

Identificado o óbito, conforme certidão acostada ao processo a fls. 190, 

da parte requerida e havendo a necessidade de habilitação do espólio ou 

dos seus sucessores, suspendo o processo pelo prazo de 06 (seis) 

meses, conforme o disposto no artigo 313, § 2º, inciso II, do Código de 

Processo Civil, suspensão revogável mediante devida habilitação dos 

herdeiros por parte da autora.

Determino a intimação da causídica da parte embargante para qualificar 

nos autos o representante do espólio e/ou habilitar seus sucessores no 

prazo de 30 (trinta) dias.

Após, decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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Às providências.

Pedra Preta-MT, 25 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44196 Nr: 256-06.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, O Estado 

de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edison Luis Cavalcanti Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego e Maman Dorigatti - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Décio Cristiano Piato - 

OAB:7172/MT, Duilio Piato Júnior - OAB:3.719/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido da parte requerida de fls.592.

Cumpra-se conforme requerido, expedindo o necessário.

Pedra Preta-MT, 23 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43689 Nr: 1825-76.2013.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMdS, AMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Augusto Mathias de Oliveira - 

OAB:MT/16.451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e, ante os termos 

da inicial e, considerando o binômio necessidade e possibilidade, é 

plausível a fixação dos alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do 

salário mínimo vigente, eis que não restou demonstrado nos autos a renda 

auferida pelo requerido, a serem pagos em favor do menor a partir da 

citação.Versando a causa sobre direitos que admitem transação, em 

observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 334, todos do 

Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 28 

de novembro de 2018, às 08h40min, a ser realizada no núcleo de 

conciliação dessa comarca.Cite-se a parte requerida no endereço 

constante às fls. 75, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto no artigo 334 do CPC, para comparecer a audiência de 

conciliação, devidamente acompanhado de advogado.Cientifique a parte 

requerida de que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da audiência de conciliação ou 

de mediação, quando qualquer das partes não comparecer ou, 

comparecendo, não haver composição, ou, ainda, contar do seu pedido 

expresso de desinteresse na composição consensual (art. 335, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC, consignadas às advertências do artigo 344 do mesmo códex.Deverá 

constar no ato de intimação do autor e de citação da parte requerida que o 

não comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40455 Nr: 207-33.2012.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HBV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Valentim de Souza 

Júnior - OAB:5075/PA

 SENTENÇA

Trata-se a Ação de Alimentos proposta por Iago Alves Viana, 

representado pela sua genitora Mirian Dias Alves, em desfavor de Hiran 

Bandeira Viana, devidamente qualificados nos autos.

Alega o requerente, em breve sintaxe, que é filho do requerido, conforme 

faz prova em anexo, e que atualmente o menor se encontra vivendo 

apenas com a genitora

Ademais, alega que tentou acordo amigável, mas não obteve êxito.

Por tais razões, requer a procedência do pedido, para condenar o 

requerido ao pagamento de pensão alimentícia mensal ao menor, no 

equivalente a 35% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, acrescidos 

de 50% (cinquenta por cento) das despesas médicas, materiais escolares 

e vestuários.

A inicial veio instruída com documentos de fls. 05/09.

A decisão proferida em fls. 10, recebeu a petição inicial, fixando os 

alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário mínimo, bem 

como designou audiência de conciliação.

Regularmente citado em fls. 23 o requerido não compareceu a audiência 

de conciliação (fls. 121), sendo que não apresentou contestação.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

O requerido apesar de regularmente citado não apresentou contestação, 

nem compareceu a audiência designada, razão pela qual, DECRETO A 

REVELIA do requerido Hiran Bandeira Viana, com fulcro no artigo 344, do 

Código de Processo Civil e artigo 7º da Lei n. 5.478/68, reputando 

verdadeiros os fatos alegados pelo autor em sua exordial e a o efeito da 

confissão da matéria de fato.

Estando o caderno processual devidamente instruído, de modo que 

fornece elementos suficientes para a convicção deste Juízo, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde, não havendo a necessidade 

de se produzir prova na instrução processual, mesmo porque a prova oral 

em nada contribuiria, levando-se em consideração que o requerido embora 

regularmente citado e intimado, não compareceu a audiência e não 

contestou a ação, impõe-se, desde logo, o julgamento antecipado do 

mérito, com fulcro no art. 355, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Vejo que paternidade está comprovada consoante a certidão de 

nascimento acostada às fls. 08.

Assim, ante o parentesco, procede o pedido alimentar, cuja obrigação 

decorre do dever de sustento, oriundo do poder familiar, conforme 

preceitua o artigo 1.696 do Código Civil.

A necessidade alimentar do menor é patente e presumida, em razão da 

tenra idade, contudo, é preciso verificar as condições do genitor 

compelido ao pagamento de alimentos em face do menor.

O Código Civil, em seu artigo 1.694, § 1º, dispõe que os alimentos devem 

ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos 

recursos da pessoa obrigada, o que significa dizer, por outras palavras, 

que a verba alimentar deve ser fixada observando-se o binômio 

necessidade do alimentando e capacidade do alimentante.

Portanto, o dever de prestar alimentos, embora independa da situação 

econômica do alimentante, deve se concretizar dentro das suas 

possibilidades.

Ou seja, os alimentos devem ser fixados considerando-se a necessidade 

do alimentando, bem como as possibilidades de prestação do alimentante.

De um lado está o autor, representado por sua genitora, que carece da 

verba alimentícia, pleiteando a fixação dos alimentos em 35% (trinta e 

cinco por cento) do salário mínimo, acrescido de 50% (cinquenta por 

cento) de despesas médicas, materiais escolares e vestuários.

A representante da parte autora não trouxe aos autos prova documental 

com o fito de demonstrar gastos especiais com o menor, além daqueles 

básicos de uma criança, com alimentação, como também com vestuário, 

estudos, remédios e outros indispensáveis à sua subsistência.
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É certo que a genitora do menor também contribuiu para a mantença do 

filho, na medida em que é a guardiã quem suporta o pagamento dos gastos 

ordinários do menor com alimentação, além do pagamento das contas de 

água, energia elétrica, telefone e outros relacionados ao cotidiano de toda 

unidade familiar.

Em plano diametralmente oposto está o pai, que não comprovou suas 

condições, sendo declarado revel.

Como dito anteriormente, para fixação do valor da pensão alimentícia, além 

das necessidades do menor, presumidas em face de sua menoridade, 

devem ser levadas em consideração as condições financeiras e a 

capacidade contributiva do alimentante, pouco importando, para esse fim, 

a situação financeira da genitora responsável pela guarda do filho do 

casal.

No caso dos autos, em atenção ao binômio necessidade-possibilidade, e 

diante dos documentos comprobatórios anexo aos autos, entendo que a 

verba alimentícia deve ser fixada por definitiva em 35% (trinta e cinco por 

cento) do salário mínimo mais 50% (cinquenta por cento) das despesas 

extras.

 Em face ao exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, na forma dos 

artigos 1.694, §1º e 1.695, ambos do Código Civil e artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, para o fim de condenar o requerido Hiran 

Bandeira Viana ao pagamento de verba alimentícia no valor de 35% (trinta 

e cinco por cento) do salário mínimo mais 50% (cinquenta por cento) das 

despesas extras, para seu filho Iago Alves Viana, acrescido de juros 

moratórios e a correção monetária a partir do vencimento da parcela 

alimentícia.

Os alimentos são devidos a partir da citação e os efeitos desta 

condenação retroagem à citação, nos termos do artigo 13, §2º, da Lei n. 

5.478/68.

É de se ressaltar que se, porventura, o requerido se sentir impossibilitado 

de pagar este valor, pode requerer a revisão oportuno tempore.

Custas a cargo do requerido.

Expeça-se respectiva certidão.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as devidas anotações e 

baixas.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta - MT, 25 de outubro de 2017.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 369 Nr: 4-67.1995.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romildo Sandro Pires do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos etc.

Acolho a cota do Ministério Público de fls. 858.

Cumpra-se conforme pleiteado pelo parquet, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 24 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41148 Nr: 897-62.2012.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda São José Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Euclides Mosselin Garcia, Dulce 

Augustin Garcia, Leandro Garcia, Leila Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Nunes Santana - 

OAB:MT/16479, Vanderlei Chilante - OAB:3533-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ildo Roque Guareschi - 

OAB:MT/5417-B, Sérgio Henrique Guareschi - OAB:MT/9724-B

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para se manifestar acerca das petições 

acostadas às fls. 457/462, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 26 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41956 Nr: 224-35.2013.811.0022

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ingridy Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Almeida Dagostino, Municipio de Pedra 

Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Lopes da Silva Martins 

- OAB:15.518-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Ferreira Paes - 

OAB:9298, Flavia Almirão dos Santos Espanga - OAB:10.085, 

Procurador(a) Geral do Município de Pedra Preta/MT - OAB:, 

Wilson Lopes - OAB:7396-B/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista o teor da certidão de fls. 269, nomeio como médico perito a 

empresa FORENSE LAB, na pessoa dos seus Diretores, devendo ser 

intimado através do e-mail contato@forenselab.com, nos termos do artigo 

465, §2º do Novo CPC, onde deverá cumprir escrupulosamente o encargo 

que lhe foi cometido, independente de termo de compromisso, sob a fé do 

seu grau, conforme preceitua o artigo 466 do CPC, devendo o perito 

responsável pela realização da pericia comprovar a sua especialidade, um 

médico com especialização em obstetrícia e ginecologia.

No mais, cumpram-se as demais determinações exaradas na decisão de 

fls. 259/260.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 25 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 17440 Nr: 402-86.2010.811.0022

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Tarcisio de Souza, Waltair de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, João Borges Furtado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Vilela de Moraes - 

OAB:7045/B-MT, Guilherme Henrique Pestana - OAB:MT/16.145, 

Ricardo Alexandre Pestana - OAB:13758, WANDERSON CLAYTON 

PESTANA - OAB:16728/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:

 Vistos etc.

Defiro em parte o pleito de fls. 251, concedendo a parte requerida o prazo 

de 20 (vinte) dias para juntar os documentos pleiteados pelo perito, sob 

pena de crime de desobediência e multa diária de R$ 200,00 (duzentos 

reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 25 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42481 Nr: 738-85.2013.811.0022

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solange Tavares de Paula, Thiago Tavares de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tecelagem Avenida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silva de Paula 

- OAB:MT/8.611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALÉRIA CRISTINA BAGGIO 
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DE CARVALHO RICHTER - OAB:4676

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Reparação por danos morais, ingressada por 

Solange Tavares de Paula e Thiago Tavares de Paula em face de 

Tecelagem Avenida, devidamente qualificados nos autos.

Regularmente citada (fls. 36), a parte requerida apresentou contestação 

às fls. 37/49, rechaçando “in totum” as alegações da parte autora, 

pleiteando a improcedência da demanda.

Os autores apresentaram impugnação à contestação em petição de fls. 

82/83.

Realizada a audiência de conciliação (fls. 96), as partes não se 

conciliaram.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O SUCINTO RELATÓRIO.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Não havendo a suscitação de preliminares, impõem-se reconhecer que se 

encontram presentes os pressupostos processuais e a regularidade 

processual.

Assim, por não vislumbrar qualquer irregularidade a ser corrigida até o 

momento, dou o feito por saneado.

Nos termos do artigo 357, do Código de Processo Civil, por não comporta 

julgamento antecipado da lide, fixo como ponto controvertido para ambas 

às partes:

a) a comprovação da ocorrência dos fatos conforme narradas em suas 

peças;

Desde já, nos termos do artigo 357, inciso II, do CPC, defiro a produção de 

prova testemunhal e documental.

Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de fevereiro 

de 2019, às 14h00min.

Intimem-se as partes para apresentar o rol de testemunhas, no prazo de 

10 (dez) dias (art. 357, §§ 4º e 6º, do CPC), as quais deverão comparecer 

independentes de intimação, ou, caso pretendam, que formulem 

requerimento neste sentido.

Caso algumas das testemunhas residir em outra comarca, desde já, 

expeça-se carta precatória para a sua oitiva.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 26 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 17810 Nr: 775-20.2010.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Produquimica Industria e Comercio S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clovis Augustin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amilton Schneider - 

OAB:5840-B, Nivia Najara Fornari Cenci - OAB:8.911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ildo Roque Guareschi - 

OAB:MT/5417-B, Sérgio Henrique Guareschi - OAB:MT/9724-B

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A)DA PARTE EXEQUENTE, para que 

manifeste no prazo de 05 (cinco)dias, nos termos do despacho de fls. 

178/179 que consta nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71133 Nr: 1931-62.2018.811.0022

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edgar Junior Nogueira da Silva, Walliff Alves 

de Souza, Rivian Ribeiro dos Santos, Luiz Felipe Guimarães Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:MT/19872, Antonio Roberto dos Santos - 

OAB:MT/18.254/B, Daniele Luzini dos Reis - OAB:MT/21712, Edno 

Damascena de Farias - OAB:MT/11134, Tales Passos de Almeida - 

OAB:MT/15217/O, Welson Gaiva Marino - OAB:MT/14033

 Vistos etc.

Tendo em vista que a representante do Ministério Publico estará 

participando de curso em Cuiabá-MT na data de 09/11/2018, redesigno a 

audiência para o dia 12/11/2018, às 15h00min.

Cumpra-se, expedindo o necessário, conforme.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 17 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46141 Nr: 1508-44.2014.811.0022

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ana Paula Miranda de Jesus, Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Rezende da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Mathias de Oliveira 

- OAB:MT/16.451

 Vistos etc.

SENTENÇA

 Trata-se de ação penal ofertada pelo representante do ministério Público, 

em face de FERNANDO REZENDE DA SILVA, já qualificado nos autos.

Em audiência de instrução e julgamento realizada em ref. 27, o Ministério 

Público ofertou proposta de suspensão condicional do processo, sendo 

que o réu aceitou as condições impostas.

Instado a manifestação em ref. 68, o representante do Ministério Público 

manifestou que seja declarada a extinção da punibilidade do réu, com 

fulcro no artigo 89, §5º, da Lei n.º 9.099/95.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o sucinto relatório.

Fundamento. Decido.

Verifica-se que fora ofertada a suspensão condicional ao acusado 

FERNANDO REZENDE DA SILVA tendo ele aceitado as medidas impostas.

Conforme se denota do termo de audiência, o prazo de 02 (dois) anos de 

suspensão do processo já transcorreu sem a revogação do benefício 

concedido ao acusado e conforme consta dos autos o réu compareceu 

mensalmente a este juízo.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado, 

FERNANDO REZENDE DA SILVA, já devidamente qualificado, em face do 

cumprimento integral das condições impostas na suspensão condicional 

do processo, com fulcro no artigo 89, §5º, da Lei n.º 9.099/95.

Após o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquive-se, com as cautelas de estilo.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 24 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 134415 Nr: 1709-13.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nascimento Brito e Cia Ltda-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Muncipal de Poconé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jhonattan Diuego Vidal Griebel 

Ely - OAB:22011/MT, Ueber Roberto de Carvalho - OAB:4754, 

Vinicius Manoel - OAB:19532-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Guimarães Rodrigues 
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Gouveia - OAB:16928/MT

 Assim, REJEITO a preliminar arguida pelo Requerido.Dito isso, dou o feito 

por saneado, e fixo como ponto controvertido a entrega, ou não, ao 

Requerido das mercadorias constantes nas notas fiscais emitidas pelo 

Requerente, que fundam o ajuizamento do presente feito.Por entender não 

suficiente os relatos de fato e documentos acostados no processo, para 

convencimento e decisão da presente demanda, e em atenção ao pedido 

de produção de prova testemunhal do Requerente, DESIGNO audiência de 

instrução para o dia 06 de dezembro de 2018, as 16h00min.Determino a 

intimação das partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão devendo, no 

mesmo prazo, depositar o rol de testemunhas caso haja interesse na 

produção de prova oral.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118422 Nr: 590-51.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Maria Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 CÓDIGO: 118422

DESPACHO

VISTOS,

Tendo em vista a realização de mutirão da ENERGISA envolvendo os fatos 

narrados na inicial, a ser realizado nos dias 04 de abril de 2016 e 09 de 

maio de 2016, intime- se a parte autora para manifestar acerca do 

interesse em participar.

Se negativo, intime-se o autor para juntar declaração de hipossuficiência, 

bem como, documentos que comprovem a necessidade de concessão do 

beneficio requerido.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147529 Nr: 7756-03.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Campos de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.21

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118287 Nr: 560-16.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Katia Adelaide da Costa Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431B-MT

 INTIMANDO as partes de que encontra-se designada audiência de 

conciliação, para o próximo dia 09 de Novembro de 2018, às 09h20min, 

perante este Juízo e Comarca de Poconé/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 160295 Nr: 4265-51.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Graciele Francisca de Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.14

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 152340 Nr: 1198-78.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angela Natalina Correa Leite de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, a parte autora e sua advogada constituída saíram 

devidamente intimadas da redesignação da audiência de conciliação, 

instrução e julgamento para o dia 06 de novembro de 2018 às 14h30min, 

conforme temo de audiência de ref. 14.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 110390 Nr: 1710-66.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Lopes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar da juntada de cálculo de ref.23

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147830 Nr: 7863-47.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Conceição Duarte Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, por meio de seu advogado constituído para 

querendo impugnar a contestação juntada na ref. 18

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118422 Nr: 590-51.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Maria Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 CITANDO o requerido, dando ciência da presente ação. E INTIMANDO as 

partes da audiência de Conciliação, o qual ocorrerá em 09 de Novembro 

de 2018, às 09h40min.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 45495 Nr: 1304-55.2009.811.0028

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: José Francisco Tomaselli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everton Nascimento de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Cantarelli - 

OAB:11964/MT, Namir Luiz Brenner - OAB:11326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tais Aline Bocchi - 

OAB:11676/MT

 Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, CPC/2015, REJEITO o Embargos 

Monitórios, e JULGO PROCEDENTE a ação monitória para constituir, de 

pleno direito os títulos executivos de fls. 16/17 (anexos à exordial), 

convertendo-se, por consequência, o mandado de pagamento em 

mandado executivo, cujo valor total será aquele constante dos cheques, 

acrescido de correção monetária desde a emissão, e juros moratórios 

legais a partir da primeira apresentação.CONDENO o Embargante ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

estes ficados em 10% do valor atualizado da condenação, nos termos do 

artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.Cabe ao Autor, em fase de 

cumprimento de sentença, apresentar os correspondentes cálculos 

devidamente discriminados, conforme acima determinado, nos moldes do 

ar t igo 509,  parágra fo  2º ,  do  Cód igo  de  Processo 

Civil/2.015.P.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 60405 Nr: 1681-89.2010.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Esdras Sirio Vila Real

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Gonçalo de Moura Brandão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CANTARELLI - 

OAB:11964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 Intimar parte autora para no prazo legal manifestar sobre a decisão de 

ref.53 e juntada de petição de ref.58

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 102751 Nr: 2724-22.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Dias de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAYARA DAS NEVES E SILVA - 

OAB:18855/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC/2015, 

REJEITO A PRELIMINAR e JULGO PROCEDENTE os pedidos da inicial para 

condenar o MUNICÍPIO DE POCONÉ ao pagamento das diferenças 

resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de 

março de 1994, no período compreendido aos cinco últimos anos ao 

ajuizamento da presente ação, no percentual de 11,98% (onze inteiros e 

noventa e oito décimos por cento), que deverá incidir sobre todas as 

parcelas percebidas pela parte autora no mencionado período, a qualquer 

título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina e 

qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei, bem 

como incorporar definitivamente nos vencimentos dos requerentes 

referido percentual.Deverá incidir correção monetária, desde a data da 

apuração das diferenças, pelo INPC, devendo o valor ser acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.Quanto aos honorários 

sucumbenciais, o mesmo deverá ser arbitrado quando da liquidação da 

sentença, nos termos do art.85, §3º e 4º do NCPC.P.I.C.Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118207 Nr: 536-85.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOACY DE ARAUJO BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro C. Alexandre dos 

Santos - OAB:13.431-B/MT

 INTIMANDO as partes, da designação de audiência de conciliação, para o 

dia 06 de novembro de 2018, às 10h40min, conforme ref. 14.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118474 Nr: 612-12.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marques Jose Sene e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO C. ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13.431-B-MT

 INTIMANDO as partes de que encontra-se designada audiência de 

conciliação, para o próximo dia 09 de Novembro de 2018, às 09h00min, 

perante este Juízo e Comarca de Poconé/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 161607 Nr: 4791-18.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Martins de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.13

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 50394 Nr: 2594-08.2009.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilson Monteiro da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Finasa S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odila Zorzi - OAB:8619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 CITANDO o executado na forma do art.523 e art.525 do CPC/2015 a fim de 

que promova o efetivo pagamento da dívida no prazo de 15 (quinze) dias 

sob pena de incidência de multa e honorários advocatícios (§1º do art.523, 

CPC). Bem como intimando-o dos documentos juntados na ref. 136.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118225 Nr: 540-25.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIZE FELICIDADE DE PAULA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, por meu de seu advogado constituído da 

designação de audiência de conciliação para o dia 06 de novembro de 

2018 às 11h00min, conforme ref. 19.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 162231 Nr: 5019-90.2018.811.0028

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo João da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erszon Domingos Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO CORREA MARQUES - 

OAB:10622/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vera Lúcia de Souza. - 

OAB:9364/MT

 Intimar advogada da parte embargada para no prazo legal manifestar 

sobre a decisão de ref. 06 e juntada de petição de 10.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 152657 Nr: 1351-14.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILIANA CRISSOSTEMO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, por meio de sua advogada constituída da 

redesignação da audiência de conciliação, instrução e julgamento para o 

dia 06 de novembro de 2018 às 15h00min, conforme ref. 15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 164278 Nr: 5626-06.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edgar Maciel Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, AGÊNCIA CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE DE LIMA MARTINS - 

OAB:20818/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CODIGO: 164278

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de ação de Beneficio de Amparo Assistencial c/c Antecipação de 

Tutela.

A autora requer a antecipação de tutela com o fim de que seja concedida 

a implantação do benefício, aduzindo que seu direito está devidamente 

demonstrado.

Nesse aspecto, artigo 300, do CPC/2015 prevê a possibilidade de 

antecipação dos efeitos da tutela pretendida desde que houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.

A antecipação de tutela deve se pautar em prova pré-existente, que seja 

clara e evidente para levar ao convencimento do Magistrado que a parte é 

titular do direito pretendido, conduzindo ao que é verdadeiro.

Contudo, não restou demonstrado nos autos a probabilidade do direito do 

requerente, ante a necessidade de elaboração de laudo para aferir as 

condições econômicas da parte autora.

Assim, INDEFIRO a tutela antecipada requerida.

A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar.

 Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece às audiências, 

o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando ainda contra os princípios da 

celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida.

 CITE-SE o requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC.

 Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, independente de 

manifestação, vistas ao autor.

Proceda-se a realização de pesquisa socioeconômica das reais 

condições de vida da parte autora, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a 

ser realizada pela Assistente Social deste juízo.

Por se tratar de Ação Prestação Continuada, verifico que a demanda exige 

realização de perícia médica.

Designo a perícia médica para o dia 01 de fevereiro 2019, às 13h30min a 

ser realizada nas dependências deste Fórum.

 Para tanto, nomeio como perito o Dr. João Leopoldo Baçan.

O exame médico consistirá na averiguação da condição física da parte 

autora, de seu quadro de saúde e do histórico clínico da enfermidade 

segundo os exames, atestados e relatórios médicos por ela apresentados, 

com elaboração de laudo ao final, detalhando todas as impressões 

colhidas.

O Senhor perito deve ser advertido para responder com clareza e 

objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o laudo no prazo 

de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 

apreciação judicial.

O autor deverá se apresentar para realização da perícia portando todos 

os seus exames e os quesitos do juízo.

Como quesitos do juízo o médico perito nomeado deve responder:

 1. O (a) periciando (a) apresenta deficiência física ou mental?

 2. Qual ou quais?

 3. O (a) periciando (a) encontra-se incapacitado para todo e qualquer tipo 

de trabalho, ou seja, é incapaz de prover ao próprio sustento? (Quesito 

dispensado em caso de menor de 16 anos – art. 4º, § 2º, Decreto 

6.214/07).

 4. A incapacidade para o trabalho é permanente? Há prognóstico de 

reversão? Cabe reabilitação? (Quesito dispensado em caso de menor de 

16 anos – art. 4º, § 2º, Decreto 6.214/07).

 5. Em se tratando de menor de 16 anos, a deficiência avaliada, 

considerando a idade, produz limitação no desempenho de atividade física, 

cognitiva etc? E restrição da participação social (art. 4º, § 2º, Decreto 

6.214/07)?

 5. Há prognóstico de normal desenvolvimento quando da idade adulta, 

incluindo colocação no mercado de trabalho, desenvolvimento social, 

afetivo, etc.?

 Apresentado o laudo, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro 

da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme ANEXO I da Resolução n. 305/2014 do CJF.

 Com a juntada do laudo, vistas as partes.

Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos 

o referido requerimento indeferido.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 159939 Nr: 4135-61.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aloinda Helena dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.14

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 43277 Nr: 725-10.2009.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Ferreira Gomes Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renata Cordeiro Uchoa 

Florencio-Procuradora Federal - OAB:1585256

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação a Execução, o que 

faço para afastar a execução de multa, e HOMOLOGO os cálculos 

apresentados pelo exequente a ref. 77, no que concernem as parcelas em 

atraso e honorários. Desse modo, expeçam-se as necessárias RPV’s, 

com observância aos valores acima homologados.Após, com o depósito 
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dos valores, expeça(m)-se o(s) competente(s) alvará(s) da forma 

requerida, atentando-se a secretaria aos poderes aferidos pela(s) 

parte(s) ao seu patrono, bem como o Provimento 68/2018 do CNJ.Após, 

decorrido o prazo de 10 (dez) dias e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações pertinentes.Cumpra-se, expedindo o 

necessário. P.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 129444 Nr: 4063-45.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelio Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar o INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento mensal à parte autora do 

benefício pensão por morte, devido desde o dia 27.11.2015 (data do 

indeferimento administrativo), observado prazo prescricional quinquenal 

devendo incidir sobre os valores: correção monetária pelo IPCA-E desde o 

indeferimento do pedido administrativo e juros conforme a remuneração da 

caderneta de poupança desde a citação, nos termos do RE 870947, 

julgamento em 20.09.2017/STF.Tendo em vista a presente decisão 

considerando que se trata de verba alimentar com fundamento no art. 300 

do CPC, concedo a antecipação de Tutela para que o INSS implante o 

benefício do autor em trinta dias sob pena de multa diária de R$ 200,00 até 

o limite de R$ 20.000.00 (vinte mil reais).Condeno a parte requerida ao 

pagamento de honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 20% 

(vinte por cento) (art.85, §3º, I do CPC) sobre as parcelas vencidas até a 

prolação da sentença, nos termos do Enunciado 111 do STJ.Deixo de 

remeter os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tendo 

em vista que o direito controvertido não excede a 1000 (mil) salários 

mínimos, art. 496, § 3º, I do CPC/2015.A teor do que dispõe o Provimento 

n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta sentença:1.Nome do Segurado: 

ADELIO RODRIGUES DOS SANTOS. 2.Benefício concedido: Pensão Por 

Morte3.Data do início do benefício: 27.11.2015.4.Renda mensal inicial: 01 

Salário Mínimo5.Data início do pagamento: 30 dias da intimação da 

sentença (caso ainda não tenha sido implantado).P.I.C.Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 145094 Nr: 6270-80.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VM -MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407, Clarissa Lopes Dias - OAB:12.335/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 INTIMANDO as partes, por meio de seus advogados constituídos da 

designação de audiência de conciliação, para o dia 06 de novembro de 

2018, às 09h20min, conforme ref. 30.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155469 Nr: 2426-88.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olivia Pereira Costa Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.17

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 164272 Nr: 5624-36.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Conceição de Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joedil Marciano Pires da Silva - 

OAB:10229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, INDEFIRO a tutela antecipada com o fim de obtenção do benefício 

previdenciário c/c pedido de antecipação de tutela, tendo em vista não 

restando demonstrado nos autos a prova inequívoca da verossimilhança 

das alegações do requerente quanto ao seu direito, mormente 

considerando que a prova da condição de segurado especial será 

colacionada também através de prova testemunhal.A praxe e a própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece 

às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando ainda contra os princípios 

da celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida.Dessa forma, designo audiência de 

conciliação, instrução e julgamento para o dia 09 de Maio de 2019, às 

15h00min.Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista a autora no prazo de 10 dias.Acerca da 

recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige prévio 

requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça para 

concessão de benefício previdenciário, verifico que não foi acostado aos 

autos o referido requerimento indeferido, intime-se a parte autora para 

juntar os documentos no prazo de 15 (quinze) dias.Defiro o pedido de 

Justiça Gratuita.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 150067 Nr: 286-81.2018.811.0028

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Margarete Fátima Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Domingues de 

Oliveira - OAB:11.670-B

 Vistos etc.

Designo audiência admonitória para o dia 29/10/2018, às 16h45, onde 

serão fixadas as condições do regime aberto da execução penal da 

reeducanda.

Intime-se. Notifique-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000460-73.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GUMERCINDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANO ARAKEN SILVA OAB - MT0005216A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000460-73.2018.8.11.0028. REQUERENTE: MARIA GUMERCINDO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Indenização por 

danos morais em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. Tendo em vista que as partes compuseram acordo 

extrajudicial, acostado aos autos, cujo valor de R$ 1.300,00, foi 

depositado na conta do(a) patrono(a) da parte requerente, conforme o 

comprovante de pagamento realizado pela requerida. Opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por sentença, para que produza seus 

legais efeitos e, por consequência, EXTINGO o processo com julgamento 

de mérito, nos termos dos artigos 487, III, “b” c/c 924, II do CPC. Sem 

custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as devidas 

anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013827-79.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO AUGUSTO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODILA ZORZI OAB - MT0008619A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011229-55.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOELINA FRANCISCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013047-42.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

YOLANDA VILELA FONCECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013073-40.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCE PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013068-18.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME DA COSTA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIELIA CONCEICAO OLIVEIRA FARAH OAB - MT17186/O 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA CRISTINA PEREIRA LEITE OAB - MT18106/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010737-63.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO PEREIRA DE PAULO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010956-76.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO NARCISO DUARTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014050-32.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOCILENE FRANCISCA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013058-71.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA PINTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013060-41.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NENA PIRES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014048-62.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JACINTA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014171-60.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUBER WAGNER DOS REIS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))
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SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013062-11.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE CAMPOS FONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013227-92.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013227-92.2016.8.11.0028. REQUERENTE: JANAINA CRISTINA DA SILVA 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, 

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por JANAINA CRISTINA DA SILVA em desfavor da 

EMBRATEL TDSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A. (CLARO ) Realizada 

audiência de conciliação em 01/08/2018 esta resultou frutífera, a parte 

requerida se comprometeu em cancelar o contrato 021/09955221-0, os 

débitos e a exclusão da negativação, bem como ao pagamento no valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a titulo de danos morais, mediante deposito 

judicial, no prazo de 30 (trinta) dias. Temos de audiência no ID 14499656. 

ANTE O EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por 

sentença, para que produza seus legais efeitos e, por consequência, 

EXTINGO o processo com julgamento de mérito, nos termos dos artigos 

487, III, “b” do CPC. Após comprovado o pagamento nos autos INTIME-SE o 

patrono do requerente para informar os dados bancários e EXPEÇA-SE 

alvará para levantamento dos valores depositados. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as devidas 

anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011682-50.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARY DE ARRUDA MORAES MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT0017567-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011682-50.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ROSEMARY DE ARRUDA 

MORAES MARQUES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento 

e decido. Trata-se de Ação de Indenização Por Danos Morais, proposta 

em face de BANCO DO BRASIL S.A. O(a) patrono(a) da parte requerente 

manifestou pela desistência da presente demanda, requerendo a extinção 

dos autos. Nos termos do texto legal do artigo 200, parágrafo único do 

CPC, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação judicial. ANTE O EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO 

PEDIDO DE DESISTÊNCIA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos 

e, por consequência, a EXTINÇÃO do processo sem julgamento de mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011713-70.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS ROBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT0017567-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011713-70.2017.8.11.0028. REQUERENTE: CLOVIS ROBERTO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de 

Ação de Indenização Por Danos Morais, proposta em face de BANCO DO 

BRASIL S.A. O(a) patrono(a) da parte requerente manifestou pela 

desistência da presente demanda, requerendo a extinção dos autos. Nos 

termos do texto legal do artigo 200, parágrafo único do CPC, a desistência 

da ação somente produz seus efeitos após a homologação judicial. ANTE 

O EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, a 

EXTINÇÃO do processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000344-04.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA LOADIL SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT0017567-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000344-04.2017.8.11.0028. REQUERENTE: BENEDITA LOADIL SOUZA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. 

Trata-se de Ação de Indenização Por Danos Morais, proposta em face de 

BANCO DO BRASIL S.A. O(a) patrono(a) da parte requerente manifestou 

pela desistência da presente demanda, requerendo a extinção dos autos. 

Nos termos do texto legal do artigo 200, parágrafo único do CPC, a 

desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

judicial. ANTE O EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por 

consequência, a EXTINÇÃO do processo sem julgamento de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000435-94.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA GISELE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT0017567-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000435-94.2017.8.11.0028. REQUERENTE: FERNANDA GISELE DA 

COSTA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. 

Trata-se de Ação de Indenização Por Danos Morais, proposta em face de 

BANCO DO BRASIL S.A. O(a) patrono(a) da parte requerente manifestou 

pela desistência da presente demanda, requerendo a extinção dos autos. 

Nos termos do texto legal do artigo 200, parágrafo único do CPC, a 

desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

judicial. ANTE O EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por 

consequência, a EXTINÇÃO do processo sem julgamento de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000434-12.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA RODRIGUES MUNIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT0017567-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000434-12.2017.8.11.0028. REQUERENTE: FRANCISCA RODRIGUES 

MUNIZ REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. 

Trata-se de Ação de Indenização Por Danos Morais, proposta em face de 

BANCO DO BRASIL S.A. O(a) patrono(a) da parte requerente manifestou 

pela desistência da presente demanda, requerendo a extinção dos autos. 

Nos termos do texto legal do artigo 200, parágrafo único do CPC, a 

desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

judicial. ANTE O EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por 

consequência, a EXTINÇÃO do processo sem julgamento de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000433-27.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA DE MORAES CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT0017567-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000433-27.2017.8.11.0028. REQUERENTE: VANIA DE MORAES CUNHA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de 

Ação de Indenização Por Danos Morais, proposta em face de BANCO DO 

BRASIL S.A. O(a) patrono(a) da parte requerente manifestou pela 

desistência da presente demanda, requerendo a extinção dos autos. Nos 

termos do texto legal do artigo 200, parágrafo único do CPC, a desistência 

da ação somente produz seus efeitos após a homologação judicial. ANTE 

O EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, a 

EXTINÇÃO do processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011705-93.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VICENTE FALCAO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT0017567-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011705-93.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ANTONIO VICENTE FALCAO 

DE ARRUDA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. 

Trata-se de Ação de Indenização Por Danos Morais, proposta em face de 

BANCO DO BRASIL S.A. O(a) patrono(a) da parte requerente manifestou 

pela desistência da presente demanda, requerendo a extinção dos autos. 

Nos termos do texto legal do artigo 200, parágrafo único do CPC, a 

desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 
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judicial. ANTE O EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por 

consequência, a EXTINÇÃO do processo sem julgamento de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011508-41.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT0017567-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011508-41.2017.8.11.0028. REQUERENTE: JOSE ROSA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de 

Ação de Indenização Por Danos Morais, proposta em face de BANCO DO 

BRASIL S.A. O(a) patrono(a) da parte requerente manifestou pela 

desistência da presente demanda, requerendo a extinção dos autos. Nos 

termos do texto legal do artigo 200, parágrafo único do CPC, a desistência 

da ação somente produz seus efeitos após a homologação judicial. ANTE 

O EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, a 

EXTINÇÃO do processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011519-70.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI RONDON DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT0017567-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011519-70.2017.8.11.0028. REQUERENTE: GIOVANI RONDON DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de 

Ação de Indenização Por Danos Morais, proposta em face de BANCO DO 

BRASIL S.A. O(a) patrono(a) da parte requerente manifestou pela 

desistência da presente demanda, requerendo a extinção dos autos. Nos 

termos do texto legal do artigo 200, parágrafo único do CPC, a desistência 

da ação somente produz seus efeitos após a homologação judicial. ANTE 

O EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, a 

EXTINÇÃO do processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011521-40.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON BENEDITO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT0017567-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011521-40.2017.8.11.0028. REQUERENTE: JAILSON BENEDITO DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. 

Trata-se de Ação de Indenização Por Danos Morais, proposta em face de 

BANCO DO BRASIL S.A. O(a) patrono(a) da parte requerente manifestou 

pela desistência da presente demanda, requerendo a extinção dos autos. 

Nos termos do texto legal do artigo 200, parágrafo único do CPC, a 

desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

judicial. ANTE O EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por 

consequência, a EXTINÇÃO do processo sem julgamento de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000192-53.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA PAULA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT0017567-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000192-53.2017.8.11.0028. REQUERENTE: PATRICIA PAULA DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de 

Ação de Indenização Por Danos Morais, proposta em face de BANCO DO 

BRASIL S.A. O(a) patrono(a) da parte requerente manifestou pela 

desistência da presente demanda, requerendo a extinção dos autos. Nos 

termos do texto legal do artigo 200, parágrafo único do CPC, a desistência 

da ação somente produz seus efeitos após a homologação judicial. ANTE 

O EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, a 

EXTINÇÃO do processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Comarca de Porto Alegre do Norte

Diretoria do Fórum
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Portaria

PORTARIA Nº 063/2018 – DF

O Dr. Daniel de Sousa Campos, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro desta 

Comarca de Porto Alegre do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

 CONSIDERANDO a alteração dos itens 2.2.1 e 2.2.1.1 da CNGCE, feita 

pelo Provimento nº 008/2012-CGJ;

 CONSIDERANDO que compete apenas o Juiz Diretor do Foro, em razão 

das peculiaridades da Comarca, regulamentar o horário de funcionamento 

dos Serviços Notariais e de Registro;

 CONSIDERANDO o Oficio 43/2018-CX, que solicita a autorização para se 

ausenta da Serventia para realização de exames de saúde, em caráter 

excepcional solicita que o funcionamento da Serventia seja das 13h00 a 

17h00, entre os dias 29 de outubro de 2018 á 01 de novembro de 2018.

R E S O L V E:

FIXAR o expediente do 2º Registro Civil e Tabelionato de Notas de São 

Jose do Xingu/MT, no horário compreendido entre as 13h e 17h (horário 

oficial de Mato Grosso), no período de 29 de outubro de 2018 á 01 de 

novembro de 2018.

 A presente entra em vigor a partir da publicação.

 P. R. encaminhando cópia a Egrégia Corregedoria Geral da Justiça deste 

Estado.

 Porto Alegre do Norte/MT, 26 de outubro de 2018.

 Daniel de Sousa Campos Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000760-39.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

INACIO GELINSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO CASTILHO DE MORAES OAB - MS7247 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DO POSTO (RÉU)

DR IVALDO - MÉDICO (RÉU)

OSMAR DE TAL - POLICIAL APOSENTADO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000760-39.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): INACIO GELINSKI RÉU: RODRIGO DO POSTO, DR IVALDO - 

MÉDICO, OSMAR DE TAL - POLICIAL APOSENTADO Conveniente a 

justificação prévia do alegado. Designo audiência para o dia 13 de 

novembro de 2018, às 16h30min (horário oficial do Estado de Mato 

Grosso), devendo o autor providenciar o comparecimento das 

testemunhas, no máximo 3(três), independentemente de intimação. Nos 

termos do artigo 562 do NCPC, citem-se os requeridos, devendo os 

mesmos serem intimado para comparecer na audiência, ocasião em que 

poderá intervir, desde que por intermédio de advogado. O prazo para 

contestar, de 15(quinze) dias, contar-se-á a partir da intimação da decisão 

que deferir ou não a medida liminar (art. 564, parágrafo único do NCPC). 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000488-45.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER MARTINS MORAES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000488-45.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: CLEBER MARTINS 

MORAES Defiro o pedido retro e, consequentemente, determino que sejam 

efetivadas pesquisas, por meio do Sistema INFOJUD, visando a 

identificação de eventual endereço do executado Cleber Martins Moraes. 

Conforme extrato em anexo, o endereço encontrado é o mesmo da inicial, 

razão pela qual determino a intimação da parte exequente para manifestar 

no prazo de 10 dias. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000438-19.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO COSTA PORTO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora por meio de seu advogado, para 

providenciar o pagamento da complementação de diligência do Oficial de 

Justiça, no valor de R$ 676,60 (seiscentos e setenta e seis reais e 

s e s s e n t a  c e n t a v o s ) ,  a t r a v é s  d o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao,co

nforme estabelece a Portaria n° 16/2010, do Juízo Diretor da Comarca de 

Porto Alegre do Norte, mais o acréscimo determinado pela Corregedoria 

Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso no Provimento nº. 4/2015-CGJ.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 70472 Nr: 3689-33.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Natal da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8506-A - MT, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:MT 

8506-A

 INTIMAÇÃO das partes para comparecerem na perícia médica designada 

para o dia 03/12/2018, às 14 horas e 40 minutos, a ser realizada pelo 

médico Dr. Hernan Fernandez Lizarazu, na Clínica Brasil Bolívia, situada à 

esquina da Viela Simiane, ao lado do Hospital Municipal de Confresa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 70592 Nr: 3771-64.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVENICIANO BISPO DE SOUZA,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8506-A - MT, Rodrigo Pouso Miranda - OAB:MT 12.333

 INTIMAÇÃO das partes para comparecerem na perícia médica designada 

para o dia 03/12/2018, às 14 horas, a ser realizada pelo médico Dr. 

Hernan Fernandez Lizarazu, na Clínica Brasil Bolívia, situada à esquina da 

Viela Simiane, ao lado do Hospital Municipal de Confresa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53860 Nr: 3267-29.2014.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ubiratan Ribeiro de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUANA COSTA LICO - 

OAB:25670 O

 Vistos em correição.

Certifique-se o transcurso do prazo, promovendo-se o devido 

impulsionamento pela Secretaria.

Às providências.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 53939 Nr: 3335-76.2014.811.0059

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lázara Ferreira Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Machado Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Talita Santana Costa - 

OAB:19324- MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a requerente foi intimada via edital, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena 

de extinção e ficou inerte em sua obrigação, até a presente data. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 22723 Nr: 2700-03.2011.811.0059

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo, José Domingos de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a requerente foi intimada via edital, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena 

de extinção e ficou inerte em sua obrigação, até a presente data. O 

referido é verdade e dou fé.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22723 Nr: 2700-03.2011.811.0059

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo, José Domingos de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ DOMINGOS DE JESUS, Cpf: 

06903304134, Rg: 442121, Filiação: Galdina Maria de Jesus, data de 

nascimento: 29/10/1963, brasileiro(a), natural de Santa Maria da 

Vitória-BA, casado(a), aposentado. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO INVENTARIANTE.

Resumo da Inicial: Trata-se de Inventário Judicial.

Despacho/Decisão: DESPACHO. Intime-se o inventariante, por edital, para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção.Transcorrido o prazo supra, tornem conclusos.Intime-se. 

Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ligia de Oliveira Ribeiro, 

digitei.

Porto Alegre do Norte, 11 de setembro de 2018

Weslei Alves de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 53939 Nr: 3335-76.2014.811.0059

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lázara Ferreira Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Machado Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Talita Santana Costa - 

OAB:19324- MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença

Trata-se de ação de curatela proposta por Lazara Ferreira Machado, 

objetivando seja deferido o pedido do seu filho, Luiz Carlos Machado Filho.

Após regular trâmite processual, mesmo devidamente intimada por 

intermédio da advogada constituída para dar prosseguimento ao feito, sob 

pena de extinção, a parte autora quedou-se inerte (fl.68).

Determinada a intimação pessoal, a requerente não foi localizada pelo 

meirinho (fl.71). Dessa forma, procedeu-se a intimação editalícia, a qual 

transcorreu o prazo sem manifestação da autora.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 Decido.

Tendo em vista o acima relatado, denota-se a inércia da parte autora, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

De consequência, REVOGO a liminar deferida às fls. 55/56.

Com base no princípio da causalidade, condeno a parte requerente ao 

pagamento de custas e despesas processuais. Esses valores só poderão 

ser cobrados se houver comprovação da modificação no estado 

econômico do vencido no prazo de até cinco anos contados do trânsito 

em julgado dessa decisão, nos termos do art. 98, §3º, do NCPC.

Sem honorários.

Ciência ao MPE.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95494 Nr: 12379-17.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERCINA AUGUSTA DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA PEREIRA DOS SANTOS 

SCHUMAHER - OAB:216821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC/2015, 

JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, a fim de condenar o INSS 

ao pagamento de Aposentadoria por Idade, no valor de um salário mínimo, 

em favor da parte autora, com termo inicial em 29.06.2017 (fls. 10/11), 

data de entrada do requerimento administrativo - DER.Quanto à atualização 

monetária, na linha de entendimento do STF expressa no julgamento do RE 

870.947/SE (sessão de 20/09/2017), e do STJ, sedimentado no REsp 

1.495.146-MG, julgado em 22.02.2018, incidem juros moratórios conforme 

os índices aplicáveis às cardenetas de poupança (artigo 1º -F da Lei nº 9. 

494/97, com a redação da Lei nº 11.960/2009), devendo a correção 

monetária das parcelas atrasadas serem efetuadas, desde quando 

devidas, de acordo com o INPC.Sem custas processuais, diante da 

isenção conferida pelo art. 24, inc. I, da Lei Estadual 3779/2009. Condeno 

o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados no 

percentual de 10% sobre o valor devido até a data da prolação da 

sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.Em se tratando de verba 

alimentar e porque fortes os elementos evidenciadores da probabilidade 

do reconhecimento definitivo do direito postulado (CPC/2015, art. 300), é 

de ser deferida a tutela provisória de urgência para que seja 

imediatamente implantado o benefício buscado, no prazo de 30 dias 

contados da intimação.Oficie-se para implantação do benefício (Gerente 

Executivo do INSS em Cuiabá/MT – Endereço Avenida Getúlio Vargas, 553, 

16° Andar) e cumprimento da decisão.Por não exceder a condenação o 

valor de 1.000 (mil) salários mínimos, deixo de determinar a remessa à 

instância superior, nos termos do artigo 496, § 3.º, inciso I, do 

NCPC/2015.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 97197 Nr: 1038-57.2018.811.0059

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdSP
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Itiel Gomes Costa - 

OAB:21499 - MT

 ANTE O EXPOSTO, com base no art. 487, inciso I do NCPC, julgo 

procedentes os pedidos e decreto o divórcio de EDSON DE SOUSA 

PÁDUA e RIZALVA FERREIRA CARRIAS, fazendo cessar todos os 

deveres inerentes ao casamento.A requerida permanecerá usando o 

nome de casada.Sem custas processuais e honorários.Tendo em vista 

que o advogado dativo nomeado, Dr. Itiel Gomes Costa (OAB/MT 

21499-O), apresentou contestação no exercício da função de curador 

especial, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de 02 URH’S 

(tabela OAB/MT).Certificado o trânsito em julgado, expeça-se o mandado 

de averbação ao Cartório de Registro Civil competente.Após, arquivem-se 

os autos com as cautelas e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 87669 Nr: 7850-52.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICASSIA BALBINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA LARISSE ALVES 

ARAUJO - OAB:14130 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC/2015, 

JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, a fim de condenar o INSS 

ao pagamento do benefício assistencial de Amparo Social a Pessoa 

Portadora de Deficiência - LOAS, no valor de um salário mínimo, em favor 

da parte requerente, desde 12.11.2013 (indeferimento administrativo) – fl. 

23.Quanto à atualização monetária, na linha de entendimento do STF 

expressa no julgamento do RE 870.947/SE (sessão de 20/09/2017), 

incidem juros moratórios conforme os índices aplicáveis às cadernetas de 

poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação da Lei nº 

11.960/2009), devendo a correção monetária das parcelas atrasadas 

serem efetuadas, desde quando devidas, de acordo com o IPCA-E.Sem 

custas processuais, diante da isenção conferida pelo art. 24, inc. I, da Lei 

Estadual 3779/2009. Condeno o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios, estes fixados no percentual de 10% sobre o valor devido 

até a data da prolação da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.Em 

se tratando de verba alimentar e porque fortes os elementos 

evidenciadores da probabilidade do reconhecimento definitivo do direito 

postulado (CPC/2015, art. 300), é de ser deferida a tutela provisória de 

urgência para que seja imediatamente implantado o benefício buscado, no 

prazo de 30 dias contados da intimação.Oficie-se para implantação do 

benefício (Gerente Executivo do INSS em Cuiabá/MT – Endereço Avenida 

Getúlio Vargas, 553, 16° Andar) e cumprimento da decisão.Por não 

exceder a condenação o valor de 1.000 (mil) salários mínimos, deixo de 

determinar a remessa à instância superior, nos termos do artigo 496, § 3.º, 

inciso I, do NCPC/2015.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20566 Nr: 1201-81.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Pereira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

Considerando a juntada do laudo médico pericial realizado (fls. 130/134), 

intimem-se as partes para manifestarem no feito, no prazo comum de 10 

(dez) dias.

Decorrido o prazo supra, certifique-se e tornem conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 19804 Nr: 495-98.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Antonio Peres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

Considerando a juntada do laudo médico pericial realizado (fls. 165/168), 

intimem-se as partes para manifestarem no feito, no prazo comum de 10 

(dez) dias.

Decorrido o prazo supra, certifique-se e tornem conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 91186 Nr: 9941-18.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izabel Souza Noleto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARITA PEREIRA ALVES - 

OAB:10531/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação previdenciária de aposentadoria rural por idade 

proposta por ISABEL SOUZA NOLETO em desfavor do INSS, ambos já 

qualificados nos autos.

 Após regular trâmite processual, consta dos autos pedido de desistência 

da presente demanda (ref. 41).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e decido.

 Analisados os autos e considerando-se a desistência da parte autora, 

homologo-a e determino a extinção do presente feito, sem resolução de 

mérito, o que faço com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do NCPC.

 Com base no princípio da causalidade, condeno a parte requerente ao 

pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 85, §2º, 

do CPC). Esses valores só poderão ser cobrados se houver comprovação 

da modificação no estado econômico do vencido no prazo de até cinco 

anos contados do trânsito em julgado dessa decisão, nos termos do art. 

98, §3º, do NCPC.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos.

 P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 80889 Nr: 3504-58.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alvani Mendes de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO LOUREDO DA SILVA - 

OAB:14326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC/2015, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, a fim de condenar o 

INSS ao pagamento de Aposentadoria por Invalidez, no valor de um salário 

mínimo, em favor da parte autora, com termo inicial em 28.10.2015 (fl. 17), 

data do requerimento administrativo, observada a prescrição 

quinquenal.Quanto à atualização monetária, na linha de entendimento do 

STF expressa no julgamento do RE 870.947/SE (sessão de 20/09/2017), e 

do STJ, sedimentado no REsp 1.495.146-MG, julgado em 22.02.2018, 

incidem juros moratórios conforme os índices aplicáveis às cardenetas de 

poupança (artigo 1º -F da Lei nº 9. 494/97, com a redação da Lei nº 

11.960/2009), devendo a correção monetária das parcelas atrasadas 

serem efetuadas, desde quando devidas, de acordo com o INPC.Sem 

custas processuais, diante da isenção conferida pelo art. 24, inc. I, da Lei 

Estadual 3779/2009. Condeno o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios, estes fixados no percentual de 10% sobre o valor devido 
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até a data da prolação da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.Em 

se tratando de verba alimentar e porque fortes os elementos 

evidenciadores da probabilidade do reconhecimento definitivo do direito 

postulado (CPC/2015, art. 300), mantenho a tutela provisória de urgência 

concedida no feito.Oficie-se para implantação do benefício (Gerente 

Executivo do INSS em Cuiabá/MT – Endereço Avenida Getúlio Vargas, 553, 

16° Andar) e cumprimento da decisão.Por não exceder a condenação o 

valor de 1.000 (mil) salários mínimos, deixo de determinar a remessa à 

instância superior, nos termos do artigo 496, § 3.º, inciso I, do NCPC/2015. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 73005 Nr: 4837-79.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA MENDES DE REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FERREIRA - 

OAB:100709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença

Trata-se de ação de pensão por morte proposta Cleusa Mendes de 

Rezende em face do INSS, ambos qualificados nos autos.

 Citado, o INSS apresentou contestação (ref.12).

Impugnação na ref.20.

Em seguida, mesmo devidamente intimada por intermédio do advogado 

constituído para dar prosseguimento ao feito (anexar o indeferimento 

administrativo), sob pena de extinção, a parte autora quedou-se inerte 

(ref.27).

Determinada a intimação pessoal, o AR foi devolvido como “não 

procurado” (ref.36).

Desse modo, procedeu-se a intimação editalícia, cujo prazo para 

manifestação transcorreu “in albis”, conforme certidão retro.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 Decido.

Tendo em vista o acima relatado, denota-se a inércia da parte autora, 

razão pela qual JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

Com base no princípio da causalidade, condeno a parte requerente ao 

pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 85, §2º, 

do CPC). Esses valores só poderão ser cobrados se houver comprovação 

da modificação no estado econômico do vencido no prazo de até cinco 

anos contados do trânsito em julgado dessa decisão, nos termos do art. 

98, §3º, do NCPC.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 68871 Nr: 2850-08.2016.811.0059

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA YUMI OSAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:17795/MT

 Sentença

Cuida-se de ação de divórcio direto litigioso cumulada com pedido de 

guarda e alimentos, proposta por VALDEIR SOARES DOS SANTOS em 

face de ALEXSANDRA FERREIRA BARBOSA SOARES, já qualificados nos 

autos.

Analisados os autos, verifica-se que as partes chegaram a um acordo 

requerendo a respectiva homologação por este juízo (ref.82).

Com vista dos autos, o Parquet não se opôs a homologação da transação 

(ref.87).

 É o relatório.

 Decido.

Ante o exposto, JULGO extinto o processo com resolução do mérito, na 

forma do art. 487, inciso III, "b", do NCPC/2015, e homologo por sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o r. acordo celebrado 

entre as partes, de modo que decreto o divórcio de VALDEIR SOARES 

DOS SANTOS e ALEXSANDRA FERREIRA BARBOSA SOARES, fazendo 

cessar todos os deveres inerentes ao casamento, devendo a mulher 

voltar a usar o nome de solteira.

Sem custas e honorários.

Expeça-se o respectivo mandado de averbação ao Cartório de Registro 

Civil competente.

Após, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 61055 Nr: 3814-35.2015.811.0059

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de Associados do 

Araguaia e Xingu-Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S A DE F SILVEIRA – ME, SIMERE ALVES DE 

FARIAS, VIVIANE FERREIRA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11.876-A - MT, Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de ação monitória proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI 

ARAXINGU em face de A DE F SILVEIRA – ME, SIMEIRE ALVES DE FARIAS 

e VIVIANE FERREIRA RAMOS, todos qualificados nos autos.

 Consta dos autos pedido de desistência da parte autora, a qual informou 

que não tem mais interesse no andamento processual, haja vista que 

pactuou acordo extrajudicial com a parte requerida (ref. 42).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

 Analisados os autos e considerando-se a desistência da parte autora, 

homologo-a e determino a extinção do presente feito, sem resolução de 

mérito, o que faço com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do NCPC.

 Custas pela parte autora.

Sem honorários.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos.

 P. R. I.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95380 Nr: 12310-82.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEIRE CRISTINA MOTA , Euton Braulio Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Rangel Alves Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michel Chybli Hadad Neto - 

OAB:MT 22.440, ROMILDO ALVES MATOS - OAB:MT 18173/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de ação de execução de acordo extrajudicial proposta por MEIRE 

CRISTINA MOTA e EUTON BRAULIO MENDES em desfavor de DANILO 

RANGEL ALVES CARNEIRO, todos qualificados nos autos.

 Após regular trâmite processual, consta dos autos pedido de desistência 

dos exequentes, os quais informaram que não tem mais interesse no 

andamento processual (ref. 27).

Intimado, o executado não se opôs ao pedido (ref.29).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

 Considerando o relatado, HOMOLOGO a desistência ao feito manifestada 

e, em consequência, EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 771, paragrafo único c/c artigo 485, inciso VIII, todos 

do Novo Código de Processo Civil.

 Condeno a parte exequente ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios, em favor do advogado da parte executada, que 

arbitro equitativamente em R$ 1.000,00 (um mil reais).
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Com o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos.

 P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 83205 Nr: 5000-25.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADIR ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA LARISSE ALVES 

ARAUJO - OAB:14130 - MT, TIAGO DA SILVA MACHADO - 

OAB:17908/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC/2015, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, a fim de condenar o 

INSS ao pagamento de Aposentadoria por Invalidez, no valor de um salário 

mínimo, em favor da parte autora, com termo inicial em 03/06/2006 (fl. 21), 

data da cessação do auxílio doença, observada a prescrição 

quinquenal.Quanto à atualização monetária, na linha de entendimento do 

STF expressa no julgamento do RE 870.947/SE (sessão de 20/09/2017), e 

do STJ, sedimentado no REsp 1.495.146-MG, julgado em 22.02.2018, 

incidem juros moratórios conforme os índices aplicáveis às cardenetas de 

poupança (artigo 1º -F da Lei nº 9. 494/97, com a redação da Lei nº 

11.960/2009), devendo a correção monetária das parcelas atrasadas 

serem efetuadas, desde quando devidas, de acordo com o INPC.Sem 

custas processuais, diante da isenção conferida pelo art. 24, inc. I, da Lei 

Estadual 3779/2009. Condeno o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios, estes fixados no percentual de 10% sobre o valor devido 

até a data da prolação da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.Em 

se tratando de verba alimentar e porque fortes os elementos 

evidenciadores da probabilidade do reconhecimento definitivo do direito 

postulado (CPC/2015, art. 300), é de ser deferida a tutela provisória de 

urgência para que seja imediatamente implantado o benefício buscado, no 

prazo de 30 dias contados da intimação.Oficie-se para implantação do 

benefício (Gerente Executivo do INSS em Cuiabá/MT – Endereço Avenida 

Getúlio Vargas, 553, 16° Andar) e cumprimento da decisão.Por não 

exceder a condenação o valor de 1.000 (mil) salários mínimos, deixo de 

determinar a remessa à instância superior, nos termos do artigo 496, § 3.º, 

inciso I, do NCPC/2015.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50660 Nr: 562-58.2014.811.0059

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilza Silva Peres, Hubson Silva Peres, Ronas Silva 

Peres, Ronival Silva Peres, Katiane Silva Peres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Cleiton Araujo de 

Medeiros - OAB:15107 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGI, fica 

devidamente Intimada à parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

398,57 (trezentos e noventa e oito reais e cinquenta e sete centavos), 

para fins da guia de custas e isento de taxa judiciária, a que foi 

condenado nos termos da r. sentença da folha 243. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o numero único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas, incluir o valor, clicar no 

item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (pagar) no 

protocolo geral do Fórum de Porto Alegre do Norte aos cuidados da central 

de arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52794 Nr: 2398-66.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Claudia Pereira Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzinete Nunes Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cárita Pereira Alves - 

OAB:10.531 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGI, fica 

devidamente Intimada à parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

524,57 (quinhentos e vinte e quatro reais e cinquenta e sete centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença da folha 72. Este valor 

devera ser de forma separada, sendo R$ 398,57 (trezentos e noventa e 

oito reais e cinquenta e sete centavos), para fins da guia de custas e R$ 

126,00 (cento e vinte e seis reais), pra fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas, incluir o valor, 

clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (pagar) no protocolo geral do Fórum de Porto Alegre do Norte aos 

cuidados da central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53536 Nr: 2998-87.2014.811.0059

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourrany Moreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geracina Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wueiner Cruzeiro Assis Vilela 

- OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGI, fica 

devidamente Intimada à parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

568,46 (quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta e seis centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença da folha 72. Este valor 

devera ser de forma separada, sendo R$ 435,57 (quatrocentos e trinta e 

cinco reais e cinquenta e sete centavos), para fins da guia de custas e R$ 

132,89 (cento e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos), pra fins da 

guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas, incluir o valor, clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (pagar) no 

protocolo geral do Fórum de Porto Alegre do Norte aos cuidados da central 

de arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49574 Nr: 5247-45.2013.811.0059

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hamilton Antonio Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Esteves de tal, Macário Nicácio de Silva 

Tavares, alcunha "Abilio", Alcides Dias de Matos, alcunha "Grande", 

Josivan Costa Tavares vulgo "Nego", Marcione Moura Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marília Crestani - OAB:16.556 - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGI, fica 

devidamente Intimada à parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1174,42 (mil cento e setenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença da folha 72. Este valor 
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devera ser de forma separada, sendo R$ 587,21 (quinhentos e oitenta e 

sete reais e vinte e um centavos), para fins da guia de custas e R$ 587,21 

(quinhentos e oitenta e sete reais e vinte e um centavos), pra fins da guia 

de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas, incluir 

o valor, clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (pagar) no protocolo geral do Fórum de Porto Alegre do 

Norte aos cuidados da central de arrecadação e arquivamento.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000488-45.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER MARTINS MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000488-45.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: CLEBER MARTINS 

MORAES Defiro o pedido retro e, consequentemente, determino que sejam 

efetivadas pesquisas, por meio do Sistema INFOJUD, visando a 

identificação de eventual endereço do executado Cleber Martins Moraes. 

Conforme extrato em anexo, o endereço encontrado é o mesmo da inicial, 

razão pela qual determino a intimação da parte exequente para manifestar 

no prazo de 10 dias. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000213-96.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ONILIA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DIAS DE ARRUDA VOLTOLINE OAB - MT22084/O 

(ADVOGADO(A))

RUBENS ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR OAB - MT22141-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000213-96.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): MARIA ONILIA PEREIRA DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL MARIA ONILIA PEREIRA DA SILVA ajuizou a 

presente ação na qual pleiteia o benefício previdenciário de aposentadoria 

por idade (pescadora) em face do INSS, ambos já qualificados nos autos. 

Argumenta a parte autora que é segurada especial da Previdência Social e 

preenche os requisitos legais para obtenção do mencionado benefício. 

Juntou os documentos de fls. 11/56. Regularmente citada, a autarquia ré 

apresentou contestação, oportunidade em que anexou cópia da CNIS da 

autora (fls. 60/73). Impugnação nas fls. 75/76. Realizada a audiência de 

instrução e julgamento, foram inquiridas duas testemunhas (fls. 82/83). A 

parte autora ofertou alegações finais remissivas. É o relatório. Decido. 

Entendendo presentes os pressupostos processuais, legitimidade, 

interesse processual e não havendo preliminares, nulidades ou questões 

prejudiciais a serem analisadas, passo ao julgamento de mérito. Da análise 

detida e cautelosa dos autos, verifica-se que melhor sorte assiste à parte 

autora, conforme a seguir será demonstrado. Com efeito, a concessão de 

aposentadoria por idade de trabalhador rural ou pescador está 

condicionada à presença dos seguintes requisitos: a) Contar 55 

(cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta), se homem; 

b) Comprovar o efetivo exercício de atividade rural ou pesqueira, ainda 

que de forma descontínua, por tempo igual ao número de meses de 

contribuição correspondentes à carência do benefício pretendido (art. 48, 

§§ 1º e 2º, da Lei 8.213/91). Saliente-se que o tempo de serviço, inclusive 

mediante justificação administrativa ou judicial, só produzirá efeito quando 

baseado em início de prova material/documental (§ 3º, art. 55, Lei 8.213/91 

e Sumula 149/STJ). Com efeito, no caso em tela, a parte autora nasceu em 

30.11.1959 (fl. 13) e completou em 2014 a idade de 55 anos, adimplindo a 

carência, prevista no art. 142 da Lei nº 8.213/91, de 180 meses (ou 15 

anos). No tocante à prova do labor pesqueiro, verifica-se a presença de 

início razoável de prova escrita, contemporânea ao período de carência, 

mediante a apresentação em juízo dos seguintes documentos: a) Ficha de 

Cadastro na Colônia dos Pescadores de Porto Alegre do Norte-MT, cuja 

data de realização do cadastro foi em 28.02.2005; b) Comprovantes de 

pagamento de mensalidades da Colônia de Pescadores, referentes aos 

anos 2005 a 2018 - fls. 23/36; c) Ficha de Cadastro na Colônia dos 

Pescadores de Porto Alegre do Norte-MT, em nome do companheiro da 

autora, Sr. José Nascimento de Abreu, constado data do cadastro em 

31.03.1998 - fl.16; d) Comprovantes de pagamento de mensalidades da 

Colônia de Pescadores, em nome do companheiro da requerente, 

referentes aos anos 1997 a 2004 - fls. 17/23; e) Declarações de pescas 

individuais em nome da requerente, emitidas pela SEMA-MT e pela 

Federação dos Pescadores do Estado de Mato Grosso – FEPESC-MT nos 

anos de 2007 a 2017 – fls.37/47; f) Carteira de pescadora profissional 

emitida em 28/02/2005 – fl. 48; g) Carteira de Associada na Colônia de 

Pescadores de São Félix do Araguaia-MT – fl.48; h) Requerimentos do 

Seguro-Desemprego Pescador Artesanal, datados em 19.12.2008 e 

10.12.2011-fls. 50/52; i) Certidões de nascimento dos seus filhos, 

registrados nos anos de 1992 e 1998, ambas constando a profissão de 

lavrador do companheiro da autora – fls. 54/55. Corroborando, os 

testemunhos colhidos durante a audiência de instrução e julgamento foram 

uníssonos e harmônicos no sentido de que a parte autora desempenhou 

atividade pesqueira, por período superior ao da carência exigida: A 

testemunha José Pereira da Silva, declarou, em juízo, "que conhece a 

requerente desde 1977; que inicialmente a requerente trabalhava na roça, 

juntamente com o genitor; que em 2000 teve contato novamente com a 

requerente; que em 2000 a requerente já era pescadora; que a requerente 

pescava junto com marido, José do Nascimento de Abreu; que o 

declarante também era pescador; que acampavam juntos nos períodos de 

pesca; que ficavam até 06 dias pescando, enquanto o gelo durasse; que 

atualmente a requerente continua exercendo a profissão de pescadora; 

que sempre pescaram no rio Tapirapé; que a requerente faz parte da 

associação dos pescadores "- fl.82 A testemunha Antônio Francisco de 

Sousa, disse, em juízo, "que conhece a requerente desde 1970; que 

desde 1997 a requerente é pescadora; que o declarante também é 

pescador; que a requerente pescava junto com marido, José do 

Nascimento de Abreu; que se encontravam no rio; que acampavam juntos 

nos períodos de pesca; que atualmente a requerente continua exercendo 

a profissão de pescadora; que sempre pescaram no rio Tapirapé; que a 

requerente faz parte da associação dos pescadores."-fl.82 Assim sendo, 

estando demonstrada efetiva atividade de pescador pela prova 

documental corroborada pela prova testemunhal apresentada, deve ser 

reconhecido o direito à obtenção do benefício de aposentadoria por idade, 

no valor de um salário mínimo. Nesse sentido: "PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA. SEGURADO ESPECIAL. PESCADOR ARTESANAL. 

TEMPO DE SERVIÇO COMPROVADO. INÍCIO DE PROVA MATERIAL 

CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. JUROS DE MORA. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. O segurado 

comprovou a condição de pescador artesanal através de seu registro de 

pescador profissional expedido pela Secretaria do Meio Ambiente em 

1992; documento de identidade de pescador expedido pelo Ministério da 

Agricultura em agosto/84; Caderneta de inscrição e registro na Marinha 

como pescador profissional, datada de 1973; recibos particulares de 

pagamento de mensalidades para a Colônia de Pescadores de 

Caravelas/BA, referentes aos anos de 1991/1999; os quais foram 

corroborados pelas testemunhas, no sentido de que sempre laborou como 

pescador, fazendo jus à aposentadoria por tempo de serviço desde a 

citação do INSS. 2. A correção monetária se fará nos termos do Manual de 

Cálculos da Justiça Federal vigente ao tempo da execução e os juros de 

mora, contados a partir da citação, serão de 1% a.m., em relação ao 

período anterior à Lei nº 11.960/09, seguindo a sistemática deste diploma 

após a sua vigência. 3. Honorários advocatícios devidos pelo INSS devem 

ser reduzidos para 10% sobre o valor da condenação, correspondente às 

parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, conforme Súmula 
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111 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Apelação do INSS e remessa oficial 

a que se dá parcial provimento." (AC 0023700-44.2007.4.01.9199 / BA, 

Rel. JUIZ FEDERAL SAULO JOSÉ CASALI BAHIA, 1ª CÂMARA REGIONAL 

PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, e-DJF1 de 09/05/2016). ANTE O EXPOSTO, 

com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC/2015, JULGO PROCEDENTE 

o pedido contido na inicial, a fim de condenar o INSS ao pagamento de 

Aposentadoria por Idade, no valor de um salário mínimo, em favor da parte 

autora, com termo inicial em 17.01.2017 (fl. 15), data de entrada do 

requerimento administrativo. Quanto à atualização monetária, na linha de 

entendimento do STF expressa no julgamento do RE 870.947/SE (sessão 

de 20/09/2017), e do STJ, sedimentado no REsp 1.495.146-MG, julgado em 

22.02.2018, incidem juros moratórios conforme os índices aplicáveis às 

cardenetas de poupança (artigo 1º -F da Lei nº 9. 494/97, com a redação 

da Lei nº 11.960/2009), devendo a correção monetária das parcelas 

atrasadas serem efetuadas, desde quando devidas, de acordo com o 

INPC. Sem custas processuais, diante da isenção conferida pelo art. 24, 

inc. I, da Lei Estadual 3779/2009. Condeno o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% sobre o 

valor devido até a data da prolação da sentença, nos termos da Súmula 

111 do STJ. Em se tratando de verba alimentar e porque fortes os 

elementos evidenciadores da probabilidade do reconhecimento definitivo 

do direito postulado (CPC/2015, art. 300), é de ser deferida a tutela 

provisória de urgência para que seja imediatamente implantado o benefício 

buscado, no prazo de 30 dias contados da intimação. Oficie-se para 

implantação do benefício (Gerente Executivo do INSS em Cuiabá/MT – 

Endereço Avenida Getúlio Vargas, 553, 16° Andar) e cumprimento da 

decisão. Por não exceder a condenação o valor de 1.000 (mil) salários 

mínimos, deixo de determinar a remessa à instância superior, nos termos 

do artigo 496, § 3.º, inciso I, do NCPC/2015. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001031-48.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINO BOVE CAPITAO LEAL E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR SIMOES FARIA OAB - MT0021760A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUNAMARA SOUSA FEITOSA DE MORAES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1001031-48.2018.8.11.0059. REQUERENTE: AVELINO BOVE CAPITAO 

LEAL E SILVA REQUERIDO: SUNAMARA SOUSA FEITOSA DE MORAES 

Recebo a inicial e designo audiência de conciliação para o dia 05 de 

novembro de 2018, às 17h30min(horário oficial do Estado de Mato 

Grosso). Caso não haja acordo, as requeridas têm o prazo de 5 (cinco) 

dias, a contar da audiência, para apresentarem contestação, sob pena 

julgamento do feito no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da 

Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado 

n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato 

Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do 

prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001133-70.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA HELENA PIRES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA COSTA LICO OAB - MT25670/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1001133-70.2018.8.11.0059. INTERESSADO: MARTA HELENA PIRES 

REQUERIDO: GAZIN Recebo a inicial e designo audiência de conciliação 

para o dia 10 de dezembro de 2018, às 16h30min(horário oficial do Estado 

de Mato Grosso). Caso não haja acordo, as requeridas têm o prazo de 5 

(cinco) dias, a contar da audiência, para apresentarem contestação, sob 

pena julgamento do feito no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 

da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso e 

Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do 

término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001135-40.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

HIGOR GUSTAVO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM OAB - GO0045732A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA GLOBO S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1001135-40.2018.8.11.0059. REQUERENTE: HIGOR GUSTAVO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: EDITORA GLOBO S/A HIGOR GUSTAVO DE 

OLIVEIRA ajuizou ação de reparação de damos materiais e morais, com 

pedido de liminar, em face de EDITORA GLOBO S/A, ambos qualificados 

nos autos. Aduz o autor que, em maio de 2017, aderiu a assinatura de 

revista pelo prazo de 01 ano, fornecida pela parte requerida, a serem 

cobradas em cartão de credito. Entretanto, a requerida, sem previa 

autorização, renovou a assinatura da revista em maio de 2018, com 

parcelas de R$ 44,89 (quarenta e quatro reais e oitenta e nove centavos). 

Na sequência, o requerente entrou em contato com a parte ré, através de 

e-mail, solicitando o imediato cancelamento e reembolso dos valores 

cobrados. Contudo, alega que as cobranças estão sendo realizadas no 

cartão de credito e que o estorno não foi efetivado. Assim, requer 

liminarmente a penhora, via BACENJUD, na conta bancária da requerida no 

valor de R$ 1.077,36 (um mil, setenta e sete reais e trinta e seis centavos). 

É o breve relato. Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo 

probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como 

requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido 

liminar não merece prosperar, eis que os acontecimentos noticiados na 

exordial ainda dependem de instrução probatória e a medida vindicada é 

própria da fase executiva, não sendo comportável no âm-bito de uma ação 

cognitiva que se encontra no início. Além disso, inexiste risco de dano 

irreparável, pois, a princípio, a parte requerida detém patrimônio suficiente 

para arcar com uma futura e eventual condenação. Ante o exposto, com 

amparo no art. 300 do CPC/2015, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 

Ao mesmo tempo, designo audiência de conciliação para o dia 10.12.2018, 

às 17h00 (horário oficial de MT). Caso não haja acordo, a parte requerida 

tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar 

contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que se encontra 

(Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001138-92.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIENE COSTA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA COSTA LICO OAB - MT25670/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

1001138-92.2018.8.11.0059. REQUERENTE: LUZIENE COSTA MACHADO 

REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Considerando a necessidade de comprovação do atual 

domicílio da parte autora, nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, 

determino a sua intimação, por intermédio do advogado, para, no prazo de 

15(quinze) dias, emendar a inicial a fim de anexar comprovante de 

endereço (contas de água, luz, entre outros) e se tais comprovantes 

estiverem em nome de terceiros, deverá comprovar o vínculo que possui 

com o terceiro, devendo ser juntado contrato de aluguel ou outro 

documento comprobatório. Providencie-se, ainda, o reconhecimento de 

firma na declaração de residência juntada nos autos, sob pena de 

extinção. Decorrido o lapso temporal acima, retornem conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001138-92.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIENE COSTA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA COSTA LICO OAB - MT25670/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

1001138-92.2018.8.11.0059. REQUERENTE: LUZIENE COSTA MACHADO 

REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Considerando a necessidade de comprovação do atual 

domicílio da parte autora, nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, 

determino a sua intimação, por intermédio do advogado, para, no prazo de 

15(quinze) dias, emendar a inicial a fim de anexar comprovante de 

endereço (contas de água, luz, entre outros) e se tais comprovantes 

estiverem em nome de terceiros, deverá comprovar o vínculo que possui 

com o terceiro, devendo ser juntado contrato de aluguel ou outro 

documento comprobatório. Providencie-se, ainda, o reconhecimento de 

firma na declaração de residência juntada nos autos, sob pena de 

extinção. Decorrido o lapso temporal acima, retornem conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001038-40.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

M. J. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA SANTANA COSTA OAB - MT19324/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. A. M. N. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001038-40.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: MESSIAS JOSE DE OLIVEIRA REQUERIDO: DIVINA ALINE 

MARTINS NEVES Aqui se tem ação negatória de paternidade. De proêmio, 

defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita, com fundamento 

nos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Em tempo, designo 

audiência de conciliação, nos moldes do artigo 694 e 695, ambos do 

Código de Processo Civil, para o dia 13 de dezembro de 2018, às 

16h00min, horário oficial do Estado de Mato Grosso. Cite-se a parte ré 

para comparecimento à audiência, devendo o mandado conter apenas os 

dados necessários ao postulante e à audiência e aos alimentos ora 

fixados, não podendo ser-lhe encaminhada cópia da petição inicial, nos 

termos do artigo 695, §1º do Código de Processo Civil, ficando à ré, 

porém, assegurada a consulta ao processo a qualquer momento. Frise-se 

que a citação deverá ocorrer até vinte dias de antecedência, devendo o 

Oficial de Justiça advertir o citando de que, acaso reste infrutífera a 

conciliação, a contestação deverá ser apresentada no prazo de 15 

(quinze) dias após a realização da audiência, exceto em casos de 

suspensão do processo, nos moldes do artigo 694, parágrafo único, do 

CPC. Ressalto, por oportuno, que ambas as partes deverão estar 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos, tal como 

prevê o artigo 695, §4, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Porto Alegre do Norte/MT, 25 de outubro de 

2018. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000068-40.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000068-40.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: PEDRO ALVES DOS SANTOS REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tendo em vista que na data aprazada 

para a realização de audiência este magistrado foi convocado para 

participar de cursos no município de Cuiabá/MT, redesigno a solenidade 

para o dia 29 de novembro de 2018, às 15h00min, horário oficial do Estado 

de Mato Grosso. Outrossim, restituo os autos à Secretaria Judicial para 

que promova o agendamento de perícia médica a ser realizada no autor. 

Porto Alegre do Norte/MT, 25 de setembro de 2018. Marcos André da Silva 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 79909 Nr: 2975-39.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENENESSY RAIMUNDO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nalva Alves de Souza - 

OAB:15540-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVOAnte tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, para reconhecer o direito 

do autor ao benefício aposentadoria por invalidez com o acréscimo de 

25%, previsto no artigo 45 da Lei nº 8.213/91, em valor equivalente a 

renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do 

salário-de-benefício, relativas ao benefício devidas desde o dia 

13/02/2017, data do requerimento administrativo, devidamente corrigidas 

monetariamente e acrescidas com juros.Anoto que o alusivo benefício 

deverá ser pago até que seja constatada eventual recuperação da 

capacidade para o trabalho, art.46 da Lei n.º 8.213/91.Determino à parte ré 

que promova a implantação do benefício previdenciário no prazo de 30 

(trinta) dias a contar da data da intimação desta sentença, observando-se 

que o pagamento de eventuais parcelas atrasadas poderão ser 

executadas após o trânsito em julgado.Em relação aos juros moratórios, 

nas ações relativas a benefícios previdenciários, são eles devidos a partir 

da citação, à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei n. 

11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à caderneta de 

poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; 

STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro 

ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016).Em se tratando 

de benefícios previdenciários concedidos em Juízo, a correção monetária 

é aplicada em observância ao índice IPCA-15, incidido desde o vencimento 

de cada parcela.ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001.Condeno o réu a pagar ao advogado do autor 

honorários advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por cento) 

da condenação, a ser apurada em liquidação, observando-se os termos 

da Súmula nº. 111 do STJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 79544 Nr: 2732-95.2017.811.0059
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Pereira Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO IMPROCEDENTE O 

PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, resolvendo o mérito da demanda, com 

fundamento no artigo 485, I do Código de Processo Civil.Condeno a autora 

a pagar ao advogado do réu honorários advocatícios no montante 

equivalente a 10%(dez por cento) da causa.Condeno a parte autora a 

pagar à parte ré o montante equivalente a despesas que tenha antecipado 

e que venham a ser devidamente comprovadas e submetidas a posterior 

liquidação, mas sua exigibilidade fica suspensa em razão de a parte 

autora gozar dos benefícios da gratuidade judiciária.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Porto Alegre do Norte (MT), 19 de outubro de 

2018.Marcos André da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 55461 Nr: 656-69.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONEIDES ARAUJO MAGALHÃES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA LARISSE ALVES 

ARAUJO - OAB:14130 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, NOS AUTOS DA 

AÇÃO PREVIDENCIARIA DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE.

Nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, tem o executado o 

prazo de 30 (trinta) dias para, se quiser, nos próprios autos, impugnar o 

cumprimento da sentença pretendido pela parte autora.

Efetive-se a intimação ora determinada mediante a remessa dos autos.

 Oportunamente, tornem os autos conclusos.

Porto Alegre do Norte/MT, 19 de outubro de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 56569 Nr: 1355-60.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GESSINA BEZERRA EVANGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia Viana Sales - 

OAB:5913-B - MT, Rosana Pereira dos Santos Schumaher - 

OAB:20605-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem pedido de cumprimento de sentença, formulado por GESSINA 

BEZERRA EVANGELISTA em face de INTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL.

Consta dos autos que a sentença transitou em julgado em 14/11/2017, 

sem a interposição de recurso pelas partes.

 Em prosseguimento requereu a Autora o cumprimento da decisão judicial.

Desta feita DETERMINO a intimação do INSS, na pessoa do seu 

representante legal, para que no prazo legal, se assim quiser, possa 

impugnar a Execução, cabendo nela arguir as matérias constantes nos 

incisos I ao IV do artigo 535 do NCPC.

Transcorrido o prazo, volvam-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 58746 Nr: 2616-60.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia Viana Sales - 

OAB:5913-B - MT, Rosana Pereira dos Santos Schumaher - 

OAB:20605-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem pedido de cumprimento de sentença, formulado por HELENA 

RIBEIRO DA SILVA em face de INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Consta dos autos que a sentença transitou em julgado em 14/11/2017, 

sem a interposição de recurso pelas partes.

 Em prosseguimento requereu a Autora o cumprimento da decisão judicial.

Desta feita DETERMINO a a intimação do INSS, na pessoa do seu 

representante legal, para que no prazo legal, se assim quiser, possa 

impugnar a Execução, cabendo nela arguir as matérias constantes nos 

incisos I ao IV do artigo 535 do NCPC.

Transcorrrido o prazo, volvam-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 50121 Nr: 113-03.2014.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Afonso da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celiamar Rosa de Avila, Almirante Fernandes 

Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julliane Alves da Silva - 

OAB:18251 - MT, Tiago da Silva Machado - OAB:17908 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT

 Certifico que decorreu o prazo da parte autora sem manifestação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 22509 Nr: 2493-04.2011.811.0059

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Materson Pereira Correa, vulgo "Neném"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Galeno Chaves da Costa - 

OAB:11902-A/MT

 Vistos.

Defiro o pedido da defesa.

Fixado o regime prisional a que o reeducando deverá submeter-se como 

segue:

1) Permanecer em casa nos finais de semana e feriados, bem como no 

horário noturno, exceto quando estiver trabalhando;

2) Comparecer bimensalmente ao cartório judicial para informar suas 

atividades;

3) Não ausentar-se da comarca por mais de 15 dias sem que informe este 

juízo;

4) Manter este juízo informado sempre que houver alteração de endereço 

ou atividade laborativa.

Deverá o cartório atualizar o cálculo da pena.

Cumpra-se. Às providências.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64172 Nr: 975-03.2016.811.0059

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Patrícia Sanglard Felipe Brunetta, Édio Brunetta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino de Aquino Silva, Associação Vitoria, 

Doralice Luiz Gomes, Odair Rodrigues Faria, vulgo "Dairão", Manoel 

Rodrigues de Sousa, Jose Evangelista Ferreira Rabelo, Jalmi da Silva 

Bernardo, Jose Sodre Dias, Maria Elina Vieira da Silva, Luis Carlos de 

Sousa, Glauber Campos de Souza, Ricardo Ferreira Prasdo, Luzimar 

Honorato dos Santos, Jose Augusto Evangelista de Moura, Wanderson 

César Lima, Iamar Soares de Oliveira, vulgo "Nenen", Agaleno Macedo 

Costa, Marcos Antonio Rodrigues de Sousa, ERNIEL VENTURA DE 

SOUSA, Marcelo Pereira dos Santos, Francisca Lourane Feitosa Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:17795/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS
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Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DIVINO DE AQUINO SILVA, Cpf: 

01604068116, Rg: 1811764-3, Filiação: Deguimar de Aquino Silva e 

Joaquim Ferreira da Silva, solteiro(a), atualmente em local incerto e não 

sabido ASSOCIAÇÃO VITORIA, atualmente em local incerto e não sabido 

DORALICE LUIZ GOMES, Cpf: 51391651120, Rg: 0774672, Filiação: Anísio 

Henrique Gomes e Izabel Luiz Tavares, data de nascimento: 18/07/1958, 

brasileiro(a), natural de São Félix do Araguaia-MT, convivente, agricultora, 

Telefone 66-8426-7130, atualmente em local incerto e não sabido MANOEL 

RODRIGUES DE SOUSA, Cpf: 37098217115, Rg: 11258308, Filiação: 

Vicencia Rodrigues de Sousa e Manoel Firmino de Sousa, data de 

nascimento: 31/03/1966, brasileiro(a), natural de Ituiutaba-MG, solteiro(a), 

lavrador, Telefone 66-98412-8526, atualmente em local incerto e não 

sabido ODAIR RODRIGUES FARIA, VULGO "DAIRÃO", Cpf: 44096836168, 

Rg: 1.525.154, Filiação: Otílio Prado Faria e Maria Rita Maria Faria, data de 

nascimento: 16/10/1963, brasileiro(a), natural de Montes Claros-GO, 

casado(a), lavrador, atualmente em local incerto e não sabido JOSE 

EVANGELISTA FERREIRA RABELO, brasileiro(a), atualmente em local 

incerto e não sabido JOSE SODRE DIAS, brasileiro(a), atualmente em local 

incerto e não sabido MARIA ELINA VIEIRA DA SILVA, brasileiro(a), 

atualmente em local incerto e não sabido LUIS CARLOS DE SOUSA, 

brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido JALMI DA SILVA 

BERNARDO, Cpf: 32101783649, Rg: 1483603, brasileiro(a), casado(a), 

atualmente em local incerto e não sabido GLAUBER CAMPOS DE SOUZA, 

brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido RICARDO FERREIRA 

PRASDO, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido LUZIMAR 

HONORATO DOS SANTOS, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não 

sabido JOSE AUGUSTO EVANGELISTA DE MOURA, brasileiro(a), 

atualmente em local incerto e não sabido AGALENO MACEDO COSTA, 

Filiação: Raimundo Moreira Costa e Helena Macedo Costa, brasileiro(a), 

solteiro(a), atualmente em local incerto e não sabido MARCELO PEREIRA 

DOS SANTOS, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido 

MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA, Cpf: 56702647115, Rg: 

2938867, Filiação: Vicencia Rodrigues de Sousa e Manoel Firmino de 

Sousa, data de nascimento: 06/09/1970, brasileiro(a), casado(a), pedreiro, 

Telefone 64-9947-1060, atualmente em local incerto e não sabido 

WANDERSON CÉSAR LIMA, brasileiro(a), solteiro(a), atualmente em local 

incerto e não sabido IAMAR SOARES DE OLIVEIRA, VULGO "NENEN", Rg: 

2098208-9, Filiação: Odair Soares de Oliveira e Madalena Parreira de 

Assunção Oliveira, data de nascimento: 08/08/1982, brasileiro(a), natural 

de Carmo do Rio Verde-GO, convivente, lavrador, atualmente em local 

incerto e não sabido ERNIEL VENTURA DE SOUSA, Cpf: 04736482109, Rg: 

2283297-1, brasileiro(a), Telefone (66) 8458-2536, atualmente em local 

incerto e não sabido FRANCISCA LOURANE FEITOSA SOUSA, 

brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido ANTONIO 

CONCEIÇÃO LOURA , Telefone ( ) -. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte requerida acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, 

consoante resumo das alegações constantes da petição inicial, para, caso 

queira, respondê-la no prazo legal, bem como sua INTIMAÇÃO da decisão 

liminar que reintegrou a requerente na posse do bem a seguir descrito: ...

Resumo da Inicial: [...] A legalidade e sustentabilidade por parte dos 

autores na condução das suas atividades sempre decorreu de um 

princípio moral do conjunto familiar, pautado no respeito ao ser humano e 

ao meio ambiente, como também da necessidade de não possuir limitações 

e/ou retrições cadastrais, pois eventual restrição cadastral implica, no 

mundo globalizado de informações, em uma série de dificuldade para a 

gestão empresarial[...]

ADVERTÊNCIAS: 1) O prazo para responder é de 5 (cinco) dias, contados 

da data da expiração do prazo deste edital. 2) Não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão como verdadeiros os fatos afirmados pela parte 

autora na petição inicial (art. 285 do CPC).

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido formulado.Expeça-se mandado 

de reintegração de posse em desfavor de todos os eventuais ocupantes 

da área, nos termos da fundamentação da decisão em que foi acolhido o 

pleito liminar.No mais, defiro o pedido de citação por edital dos réus que 

ainda não foram citados, especialmente porque a indeterminação dos réus 

bem como seus destinos ignorados não poderão servir de entrave ao 

pleito formulado pela parte autora.Fixo o prazo mínimo legal de 20 dias 

para o edital. Com o transcurso do prazo, remetam-se à Defensoria 

Pública para que exerça a função de curador especial.Com a vinda, 

intime-se a parte autora para apresentar impugnação às contestações no 

prazo de 15 dias.Por fim, conclusos.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jonathas Costa 

Guimaraes, digitei.

Porto Alegre do Norte, 26 de outubro de 2018

Renata de Castro Cancian Molinet Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 89546 Nr: 9036-13.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LdJFL, YFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO PETERSEM LUZ RIBEIRO - 

OAB:12781

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 considerando que decorreu o prazo pedido pela parte requerida. 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para dar 

proseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 95495 Nr: 12380-02.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA AGUIAR CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA VIANA SALES - 

OAB:5913 -B, ROSANA PEREIRA DOS SANTOS SCHUMAHER - 

OAB:216821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos as legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

impugnar à contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 96242 Nr: 476-48.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANOR GERALDO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARITA PEREIRA ALVES - 

OAB:10531/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos as legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte recorrida para 

apresentação de contrarrazões recursais, no prazo legal, bem como 

manifestar-se sobre o laudo medico juntado na ref:10.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 71653 Nr: 4230-66.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Armando Martins da Silva Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILMA DIAS DE CASTRO, Cleomar Dias de 

Souza, LOGINO AMANCIO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO MARTINS DA SILVA 

NETO - OAB:17974/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter da Silva Costa - 

OAB:OAB/MT 9704-A

 Considerando que este Juízo estabeleceu prazo de até 15 dias para que 

as partes apresentassem eventual interesse na produção de outras 

provas e tendo em conta que os autos retornaram à conclusão apenas 

com a manifestação da parte autora e antes do término do prazo para os 

réus, devolvo o prazo à parte ré, para que se evite alegação de nulidade.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 100863 Nr: 2983-79.2018.811.0059

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPSL, APSL, NPSdL, EPSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Ribeiro Rigon - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUCIA VIANA SALES - 

OAB:5913 -B

 Considerando que inexistem preliminares arguidas, todas as questões 

alegadas pelas partes confudem-se com o mérito e com ele serão 

apreciadas.

Fixo prazo de até 30 dias para que as partes especifiquem as provas que 

pretendem produzir, justificando a pertinência destas. Sendo pedida 

produção de prova técnica, poderá ser apresentado assistente técnico, 

devendo ser formulados quesitos sob o risco de preclusão.

Em caso de pretensão de produção de prova testemunhal, deverá ser 

esclarecido quais fatos serão objeto dos depoimentos, sob o risco de 

indeferimento da prova pretendida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 84010 Nr: 5497-39.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Neves Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Após a prolação da sentença, a parte exequente apresentou Embargos 

de Declaração, dizendo que haveria contradição na sentença.

 Disse que "Compulsando os autos verifica-se claramente que a sentença 

está contraditória, eis que o magistrado proferiu sentença de extinção, 

sem atentar-se à jurisprudência pátria".

 Acrescentou: "O acordo trata de direito disponível, e ainda, conforme 

jurisprudência supracitada, desnecessária a constituição de advogado 

para que seja homologado o acordo. Por derradeiro, diante dos fatos e da 

fundamentação exposta em tela, requer a reforma da respeitável 

sentença, para que Vossa Excelência sane a irregularidade apontada, no 

que diz respeito à contradição apontada, homologando o acordo , tudo por 

ser medida da mais pura e lídima JUSTIÇA!".

Como pode se ver a "contradição" encontrada na sentença pela parte 

exequente seria seu inconformismo com o resultado dado. Deve ser dito 

que o mero inconformismo com a decisão, quanto este inconformismo 

representa discordância com a decisão tomada, não representa 

contradição. Não se mostra contraditória a sentença quando o julgador 

claramente adota uma solução devidamente fundamentada.

As razões encontradas nos Embargos visam à reforma da decisão para 

se amoldar ao entendimento da parte embargante, entendimento este que 

já foi afastado com a sentença. Assim, a fundamentação dos Embargos 

de Declaração deveria compor recurso próprio, que seria o recurso de 

reforma, dirigido à instância própria.

Por isso, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E, OCORRENDO O 

TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVEM-SE OS AUTOS NA CONDIÇÃO DE 

FINDO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 78988 Nr: 2351-87.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONVENIÊNCIA ICO GELO, Henrique 

Sieverding, MARIEUNICE PEREIRA SOBRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nestes autos, consta que foi proferida sentença de extinção porque não 

teria havido atendimento a intimações. Consta também que a parte autora 

apresentou Embargos de Declaração.

Porém, posteriormente, a parte autora apresentou petição pedindo 

homologação de um acordo que teria havido entre si e a parte ré.

Decido.

Fixo prazo de até 15 dias para que a parte autora manifeste-se quanto à 

eventual desistência do recurso de Embargos, bem como diga quanto à 

eventual necessidade de regularização da representação por advogados 

para estar em Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 64455 Nr: 1131-88.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Heulania Fagundes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Nazaret de Sousa Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Keytiane Severina de Freitas 

Ferreira - OAB:12481/B MT, Mário Sergio dos Santos Ferreira 

Junior - OAB:12622 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:12797/B

 Certifico que decorreu o prazo da parte autora sem manifestação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 41261 Nr: 992-78.2012.811.0059

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB Leasimg AS Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. F. de Araujo Peças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:16.691-A - MT, THAÍS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 21.589

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que efetue o 

recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, cuja guia deve ser emitida 

junto ao site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para cumprimento do 

mandado na zona 2, municipio de Confresa-MT.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69658 Nr: 3261-51.2016.811.0059

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucas Pereira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Susi Borges Oliveira, Guilherme Borges de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA, Cpf: 

04585463135, Rg: 26953579, Filiação: Elenice Borges Feitosa de Oliveira e 

Lucas Pereira de Oliveira, data de nascimento: 03/10/1997, brasileiro(a), 

natural de Luciara-MT, solteiro(a), estudante, Telefone 8438-6263. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O requerente ingressou em Juízo com presente Ação 

Exoneração de Alimentos em desfavor do requerido.

Despacho/Decisão: Aqui se revela ação de exoneração de alimentos, 

ajuizada por LEANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA em desfavor de SUSI 

BORGES OLIVEIRA e GUILHERME BORGES OLIVEIRA.A demanda foi 

proposta em 25/08/2016, sem que até a presente data tenha sido 

angularizada a relação processual.Instado a se manifestar, a parte autora 
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requereu a citação editalícia do demandado.É o relatório. Decido.Defiro o 

pedido da autora e determino a expedição do necessário para promoção 

da citação do requerido por edital, nos termos do artigo 257, II, do Código 

de Processo Civil, com o prazo de 30 (trinta) dias.Decorrido o prazo legal e 

não apresentada contestação, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único 

do Código de Processo Civil, abra-se vistas dos autos à Defensoria 

Pública desta Comarca.Cumpra-se, expedindo-se o necessário

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Alyni Silva Fernandes, 

digitei.

Porto Alegre do Norte, 17 de outubro de 2018

Renata de Castro Cancian Molinet Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 69092 Nr: 2961-89.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edivar Caetano Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Associação Atletica 

Banco do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANATAN FERREIRA JORGE - 

OAB:18699/MT

 Defiro a produção de prova testemunhal pela parte autora e, ressaltando 

que a parte deve apresentar rol no prazo comum de 15 (quinze) dias úteis, 

cabendo ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, sob o risco de preclusão.

Registo que a parte deverá atentar para o cumprimento do disposto nos 

artigos 450/451 do Código de Processo Civil, sob o risco de ser 

reconhecida preclusão.

Designo audiência para o dia 13 de dezembro de 2018, às 15h00 de 

Cuiabá.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 96773 Nr: 786-54.2018.811.0059

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VEDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Ferreira de Morais - 

OAB:22588/O

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerida para 

apresentar de fesa no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 93462 Nr: 11256-81.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Vieira de Souza, "Pedrinho da Serraria"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em resposta à impugnação, a parte credora aduziu que a presença da 

data da citação como início para o cálculo das parcelas atrasadas seria 

erro material, sendo o correto ter constado a data de início com sendo 

aquela correspondente ao indeferimento administrativo do 

benefício.Decido.Tem razão a parte credora, exequente. Isso porque este 

Juízo tem decidido, em casos como este, que as parcelas atrasadas 

devem ser pagas desde a data do indeferimento do requerimento 

administrativo, como, de resto, toda a jurisprudência vem se posicionando. 

Essa postura não poderia ser outra porque os pretendentes a benefícios 

previdenciários não podem iniciar a demanda judicial sem que se tenha 

indeferido o benefício em sede administrativa.Por isso, representaria claro 

ferimento a postulados constitucionais e processuais legais, como o dever 

de o juiz velar por um "processo justo", retirar da parte o direito à 

retroação do pagamento do benefício desde a data do indeferimento do 

benefício em sede adminstrativa. Seria mesmo uma verdadeira subversão 

ao direito de propriedade, conduzindo o estado ao enriquecimento 

indevido.Assim, quando, na sentença, constou que as parcelas atrasadas 

seriam contadas desde a citação, incorreu-se em claro erro 

material.Veja-se que, em várias sentenças deste Juízo, em casos 

análogos, este juiz sempre adota a data do indeferimento do requerimento 

administrativo como data a dar início às parcelas atrasadas.Embora a 

parte interessada não tenha apresentado o recurso própria, sabe-se que, 

quando se trata de correção de erro material, a coisa julgada não 

prevalece, sendo o erro suscetível de correção mesmo de ofício, pelo 

juiz.Assim, CORRIJO A SENTENÇA, para que dela passe a constar que as 

parcelas atrasadas devem ser pagas desde a data do indeferimento do 

benefício em sede administrativa, permanecendo integra nas demais 

partes.Por todo o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO E, NÃO HAVENDO 

RECURSO, PROSSIGA-SE, EXPEDINDO-SE OFÍCIO REQUISITÓRIO DE 

ACORDO COM O CÁLCULCO APRESENTADO PELA PARTE AUTORA, ORA 

CREDORA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 72136 Nr: 4464-48.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME SEZAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uátimo Campos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO LOUREDO DA SILVA - 

OAB:14326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Esta demanda foi proposta com o principal objetivo de ser o réu forçado a 

transferir um veículo automotor que o autor teria alienado ao réu.

Em sede de audiência de conciliação, o réu teria concordado em transferir 

o bem, mas o acordo não foi homologado por este juiz porque o réu não 

estava representado por advogado no momento da assinatura do acordo.

Ademais, mesmo intimado, o réu permaneceu inerte diante do ônus para 

regularizar a representação judicial.

Diante disto, o autor pediu que este Juízo emitisse initmação dirigida ao réu 

para que ele promovesse a transferência do bem.

Decido.

Indefiro o pedido, eis que o requerimento apresentado consubstancia-se 

no próprio mérito da demanda e, por isso, apenas poderia ser imposto ao 

réu no caso de o acordo ter restado homologado ou diante de previsão 

legal, como no caso das hipóteses de tutela antecipada. É que a imposição 

decorrente do mérito do processo judicial apenas pode ser imposta em 

sentença, quando não presentes as exceções já citadas.

 Não obstante, tendo o réu sido citado e não apresentado resposta, tem 

lugar a revelia e seus efeitos.

Por verificar que a demanda ainda não estar madura para ser julgada, fixo 

prazo de até 15 dias para que as partes manifestem-se quanto ao 

eventual interesse na produção de provas, sob o risco de preclusão, 

devendo ficar registrado que a intimação do réu, sendo ele revel, dar-se 

apenas pela publicação deste texto na imprensa oficial, sem necessidade 

de constar advogado que o represente, se não houver.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000785-52.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ELEUZA ALVES DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS XAVIER FILHO OAB - MT14543/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 
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ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000785-52.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): ELEUZA ALVES DE CASTRO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Aqui se tem demanda em que se busca reconhecimento 

judicial ao direito à aposentadoria por idade de segurado especial. 

Considerando a condição econômico-financeira da parte autora declarada 

na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, nos moldes 

do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil. Esclareço que deixo 

de designar audiência preliminar de que trata o artigo 334 do Código de 

Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto aposentadoria, o réu, 

autarquia federal, não concilia-se e nem transaciona e, por ser assim, 

eventual designação de audiência apenas representaria mais morosidade 

no andamento processual, ferindo, portanto, um direito do autor na 

condição de idoso. Em tempo, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 29 de novembro de 2018, às 18h00min, horário oficial do Estado 

de Mato Grosso, a qual terá objetivo de averiguar a efetiva existência de 

atividade rural em regime de economia familiar exercida pela parte 

requerente e o lapso de tempo envolvido em tais afazeres. Frise-se que o 

rol de testemunhas deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) dias 

antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, indicando 

as que comparecerão independente de intimação e aquelas que exigirão a 

diligência intimatória. Cite-se e intime-se a parte ré mediante remessa dos 

autos. Porto Alegre do Norte/MT, 28 de setembro de 2018. Marcos André 

da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000865-16.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DJENNEFER KELLY SILVEIRA BRUM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAN NETO BARBOSA FILHO OAB - GO41425 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000865-16.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: DJENNEFER KELLY SILVEIRA BRUM REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Aqui se tem 

ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta 

por DJENNEFER KELLY SILVEIRA BRUM em face de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. A requerente aduziu ser 

possuidora de um lote urbano localizado na zona urbana do município de 

Confresa/MT, sustentando que, sem sua autorização, a concessionária de 

energia, ora requerida, teria instalado um poste de iluminação pública em 

frente ao seu terreno, desrespeitando os limites previstos na legislação 

pertinente, de modo que o artefato luminoso ocuparia parte do imóvel da 

requerente. Junto da exordial a requerente colacionou laudo técnico 

elaborado por engenheiro civil, no qual constou que “o traçado da rede 

elétrica encontra-se em local indevido, invadindo 1,08 (um metro e oito 

centímetros) do lote de posse de Djennefer Kelly Silveira Brum, causando 

transtornos aos proprietários dos lotes 01,02,03,04,05,06, quadra 03 do 

Setor Sul da Cidade de ConfresaMT, porém, os lotes mais afetados são os 

que estão de frente aos postes, isto é, 01,04 e 06. Tais postes, estão 

dentro do limite dos respectivos terrenos, causando, em razão disso, 

perda de área a construir, havendo, ainda, possibilidade de danos à saúde 

humana em decorrência de poluição eletromagnética.” [sic]. Ponderou a 

autora ter buscado solucionar o imbróglio administrativamente, contudo a 

concessionária de energia teria dito que os custos com a realocação do 

poste ficaria às expensas da requerente. Diante de tais asserções, a 

parte autora postulou pela concessão de tutela de urgência, com esteio no 

artigo 300 do Código de Processo Civil, a fim de que a demandada seja 

compelida a realocar o posto no local adequado, à suas expensas. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A fim de melhor subsidiar o pleito 

antecipatório, postergo a análise da tutela para após a apresentação de 

contestação, acaso não haja conciliação na audiência designada para tal 

fim. Designo a audiência de conciliação, nos moldes do artigo 334, do 

Código de Processo Civil, para o dia 11 de dezembro de 2018, 

às16h00min, horário oficial do Estado de Mato Grosso. Cite-se e intime-se 

o réu para comparecimento à audiência e, se restar frustrada a 

conciliação, ficará intimado também para apresentar defesa no prazo de 

15 (quinze) dias a partir do dia útil seguinte à audiência. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001099-95.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIXO FIRMINO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - CONFRESA (RÉU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001099-95.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): ALEIXO FIRMINO FERREIRA RÉU: INSS - CONFRESA Aqui se 

revela ação para concessão de aposentadoria por invalidez de 

trabalhador rural. Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, 

nos termos do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil. Em 

prosseguimento, determino que seja procedida a citação e intimação do 

demandado, mediante remessa dos autos, para, querendo, apresentar 

contestação. No caso de pretender-se produção de prova técnica, poderá 

a parte ré apresentar, desde logo quesitos e indicar assistente técnico. 

Após, a Secretaria deste Juízo deverá intimar a parte requerente de que 

ela tem o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de eventuais 

quesitos para formulação da perícia médica, bem como para que posse 

indicar assistente técnico. Assim, nomeio, desde já, o Doutor Mário Victor 

Barini Perini, CRM-MT nº 4939, para efetuar a perícia em data e horários 

oportunamente agendados pela Secretaria Judicial, a ser realizada no 

Prédio do Fórum da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT. Tangente aos 

honorários periciais, nos moldes da Resolução nº. 305/2014 - CJF-RES, 

expedida pelo Conselho da Justiça Federal, fixo-os em R$400,00 

(quatrocentos reais). Justifica-se a elevação dos honorários além de R$ 

200,00, eis que a Comarca encontra peculiaridades que tornam 

imensamente não atraente a aceitação do múnus por peritos médicos, 

como, por exemplo, o difícil acesso, a escassez de serviços, etc. Desse 

modo, a experiência tem mostrado que apenas com a promessa de 

elevação nos honorários tem-se logrado nomeação de médicos. 2 – 

Deverá o perito responder aos quesitos formulados pelas partes. 3 - 

Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado constituído, para 

comparecimento na data e local agendados. 4 – Instrua-se o ofício a ser 

remetido ao perito com os quesitos apresentados pelas partes; 4 – 

Elaborado o laudo e encartado aos autos, intimem-se as partes para 

manifestação em 05 (cinco) dias. Esclareço que deixo de designar 

audiência preliminar de que trata o artigo 334 do Código de Processo Civil 

porque, em feitos que tem por objeto aposentadoria, o réu, autarquia 

federal, não concilia-se e nem transaciona e, por ser assim, eventual 

designação de audiência apenas representaria mais morosidade no 

andamento processual, ferindo, portanto, um direito do autor na condição 

de idoso. Em tempo, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 29 de novembro de 2018 às 15h00min, horário oficial do Estado de 

Mato Grosso, a qual terá objetivo de averiguar a efetiva existência de 

atividade rural em regime de economia familiar exercida pela parte 

requerente e o lapso de tempo envolvido em tais afazeres. Frise-se que o 

rol de testemunhas deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) dias 

antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, indicando 

as que comparecerão independente de intimação e aquelas que exigirão a 

diligência intimatória. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Porto Alegre 

do Norte/MT, 25 de outubro de 2018. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001092-06.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE FELICIO DE ARAUJO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001092-06.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): SIMONE FELICIO DE ARAUJO PEREIRA RÉU: INSS - CONFRESA 
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Aqui se revela ação para concessão de aposentadoria por invalidez de 

trabalhador rural. Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, 

nos termos do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil. Em 

prosseguimento, determino que seja procedida a citação e intimação do 

demandado, mediante remessa dos autos, para, querendo, apresentar 

contestação. No caso de pretender-se produção de prova técnica, poderá 

a parte ré apresentar, desde logo quesitos e indicar assistente técnico. 

Após, a Secretaria deste Juízo deverá intimar a parte requerente de que 

ela tem o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de eventuais 

quesitos para formulação da perícia médica, bem como para que posse 

indicar assistente técnico. Assim, nomeio, desde já, o Doutor Mário Victor 

Barini Perini, CRM-MT nº 4939, para efetuar a perícia em data e horários 

oportunamente agendados pela Secretaria Judicial, a ser realizada no 

Prédio do Fórum da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT. Tangente aos 

honorários periciais, nos moldes da Resolução nº. 305/2014 - CJF-RES, 

expedida pelo Conselho da Justiça Federal, fixo-os em R$400,00 

(quatrocentos reais). Justifica-se a elevação dos honorários além de R$ 

200,00, eis que a Comarca encontra peculiaridades que tornam 

imensamente não atraente a aceitação do múnus por peritos médicos, 

como, por exemplo, o difícil acesso, a escassez de serviços, etc. Desse 

modo, a experiência tem mostrado que apenas com a promessa de 

elevação nos honorários tem-se logrado nomeação de médicos. 2 – 

Deverá o perito responder aos quesitos formulados pelas partes. 3 - 

Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado constituído, para 

comparecimento na data e local agendados. 4 – Instrua-se o ofício a ser 

remetido ao perito com os quesitos apresentados pelas partes; 4 – 

Elaborado o laudo e encartado aos autos, intimem-se as partes para 

manifestação em 05 (cinco) dias. Esclareço que deixo de designar 

audiência preliminar de que trata o artigo 334 do Código de Processo Civil 

porque, em feitos que tem por objeto aposentadoria, o réu, autarquia 

federal, não concilia-se e nem transaciona e, por ser assim, eventual 

designação de audiência apenas representaria mais morosidade no 

andamento processual, ferindo, portanto, um direito do autor na condição 

de idoso. Em tempo, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 14 de março de 2019 às 14h30min, horário oficial do Estado de Mato 

Grosso, a qual terá objetivo de averiguar a efetiva existência de atividade 

rural em regime de economia familiar exercida pela parte requerente e o 

lapso de tempo envolvido em tais afazeres. Frise-se que o rol de 

testemunhas deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) dias antes 

da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, indicando as 

que comparecerão independente de intimação e aquelas que exigirão a 

diligência intimatória. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Porto Alegre 

do Norte/MT, 25 de outubro de 2018. Marcos André da Silva Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 44304 Nr: 270-10.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio de Santos Diniz Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT

 INTIMO a defesa do réu FLÁVIO DE SANTOS DINIZ FILHO, por intermédio 

de seu advogado dativo, Dr. Amauri Martins Fontes - OAB/MT nº 4837-A 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar as alegações finais 

defensivas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 22509 Nr: 2493-04.2011.811.0059

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Materson Pereira Correa, vulgo "Neném"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Galeno Chaves da Costa - 

OAB:11902-A/MT

 Tendo em vista a elaboração de cálculo de pena, abra-se vistas, por 05 

(cinco) dias, à defesa e, posteriormente, ao Ministério Público para 

manifestação.

Posteriormente, tornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 109387 Nr: 7769-69.2018.811.0059

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Autoridade Policial de Porto Alegre do Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laiany Lima Bailão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT

 de Processo Penal.Diante disso, não vislumbro vícios a ensejar o imediato 

relaxamento da prisão.Portanto, HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM 

FLAGRANTE, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça no HC 72.391/RS, Rel. Min. Félix Fischer, DJU 10.09.07.2- Da 

conversão da prisão em flagrante em liberdade provisória Em relação à 

custódia cautelar, verifico que estão presentes as condições para 

concessão da liberdade provisória, uma vez que não se encontram 

presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva.Em 

análise ao sistema processual eletrônico, verifica-se que a autuada não 

possui contra si qualquer apontamento criminal, exsurgindo dos autos que 

sua liberdade não representa ameaça a garantia da ordem pública. Isso 

pelo fato de possuir residência fixa e atividade laboral lícita, o que conduz 

à conclusão de que não há risco para o curso da instrução penal.Em 

razão disso, concedo liberdade provisória à custodiada, fixando-lhe as 

seguintes obrigações (incisos I, IV, V, VIII do artigo 319 do Código de 

Processo Penal): a)Recolhimento de fiança, equivalente a R$ 3.000,00 

(três mil reais);b)Proibição de comercialização de carnes e derivados até 

nova deliberação judicialc)Comparecimento em juízo no prazo de 24 horas, 

para apresentar comprovante de endereço atualizado e informar telefones 

para contato;d)Obrigação de comparecimento em todos os atos 

processuais, sob pena de decretação de nova prisão 

preventiva;e)Proibição de ausentar-se da comarca sem autorização 

judicial por mais de oito dias;Sobrevindo aos autos a informação, com a 

respectiva comprovação, do recolhimento da fiança arbitrada, determino, 

desde já, a expedição do competente alvará de soltura a ser cumprido, 

salvo se por outro motivo não tiver que permanecer presa.Intime-se a 

autuada quanto ao teor da presente decisão com advertência de que o 

descumprimento da ordem poderá sujeitá-lo à decretação da prisão 

preventiva. Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 62225 Nr: 4150-39.2015.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samir Pereira Oliveira, Bartolomeu Abreu 

Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE CRISLEY BARROZO - 

OAB:18831/A, VALTER DA SILVA COSTA - OAB:9704/A

 DECISÃO

Homologo a desistência das testemunhas de defesa.

Com retorno da carta precatória de ref. 31, declaro encerrada a instrução 

criminal.

Abra-se vista aos sujeitos processuais para, no prazo de 05 dias, 

sucessivamente, apresentarem alegações finais.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 103695 Nr: 4690-82.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogerio Dias Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER DA SILVA COSTA - 

OAB:9704/A

 ANTE O EXPOSTO, adotando o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de 

revogação da prisão preventiva do acusado ROGÉRIO DIAS ARAÚJO.Ao 
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mesmo tempo, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 

22 de novembro de 2018, às 09h00 (horário oficial de MT). Expeça-se 

mandado de condução coercitiva da testemunha Sebastião Júnior Silva 

Martins. Oficie-se requisitando a escolta do réu. Por fim, abra-se vista ao 

MPE para oferecimento de eventual aditamento à denúncia e localização 

das testemunhas faltantes. Com a juntada dos endereços, expeça-se o 

necessário. Saem os presentes intimados. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 107596 Nr: 6860-27.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Ribeiro Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wueiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18969/GO

 DECISÃO

No tocante ao pedido de revogação de prisão preventiva, tem-se a 

existência de elementos fático-probatório aptos a demonstrar a 

desnecessidade da segregação cautelar, na medida em que, apesar do 

acusado ser reincidente, observa-se que foram estabelecidas medidas 

protetivas em favor da vítima, como também em relação aos filhos da 

ofendida a fixação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam 

adequadas e suficientes para garantia da ordem pública, de modo que 

entendo inexistentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo 

Penal.

 Ante o exposto, REVOGO a prisão preventiva e concedo liberdade 

provisória ao acusado, mediante o cumprimento das seguintes medidas 

cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP): 1 – Comparecimento 

mensal neste juízo para informar e justificar suas atividades; 2 – Proibição 

de ausentar-se da Comarca de Porto Alegre do Norte, por prazo superior 

a 30 (trinta) dias, sem prévia autorização judicial; 3- Proibição de se 

envolver em novos crimes.

 Fica o acusado ciente de o descumprimento das medidas impostas 

poderá acarretar, dentre outras consequências, a decretação da prisão 

preventiva, conforme preceitua o art. 282, §4º do CPP.

Expeça-se o respectivo Alvará de Soltura em favor de denunciado, se por 

outro motivo não deva permanecer preso.

 Por fim, declaro encerrada a instrução criminal e determino a abertura de 

vista aos sujeitos processuais para, no prazo de 05 dias, 

sucessivamente, apresentarem alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 66097 Nr: 1762-32.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICARO ARAÚJO ROLIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANK SINARA RESENDE DE 

OLIVEIRA - OAB:20245/O, Valter da Silva Costa - OAB:9704-A MT

 DECISÃO

Homologo a desistência da testemunha e declaro encerrada a instrução 

criminal.

 Na sequência, abra-se vista ao Ministério Público para, no prazo de 05 

dias, apresentar alegações finais.

 Com a apresentação dos memoriais finais pela acusação, intime-se 

pessoalmente o acusado para, em 48 horas, constituir novo defensor, sob 

consequência de remessa dos autos Defensoria Pública.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 49299 Nr: 5007-56.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Alexandre da Silva, Vulgo "Ceará"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelúcio Lima Melo - 

OAB:25365/GO

 verifica-se que a decretação da prisão preventiva do acusado pautou-se 

na necessidade de assegurar a garantia da ordem pública e a aplicação 

da lei penal, visto que Francisco não havia sido localizado no endereço 

inicialmente apresentado pela acusação.Entretanto, assim como suscitado 

na manifestação ministerial, foi indicado nos autos o endereço do 

acusado, porém, por equívoco foi procedida a citação editalícia.Frise-se 

que o acusado acostou ao feito vários documentos, por meio dos quais 

denota-se que este possui ocupação lícita, residência fixa, além de ser 

tecnicamente primário, de modo que sua liberdade não mais apresenta 

risco à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal.Destarte, não 

subsistindo os motivos ensejadores da segregação cautelar, REVOGO A 

PRISÃO PREVENTIVA decretada em face de FRANCISCO ALEXANDRE DA 

SILVA e, via de consequência, determino a expedição de Alvará de 

Soltura em seu favor, a ser cumprido se por outro motivo não tiver que 

permanecer preso.Em tempo, considerando que foi apresentada resposta 

à acusação, folhas 1.325/1.328, bem assim tendo em vista que não se 

apresenta qualquer circunstância que autorize a absolvição sumária do 

acusado, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de 

junho de 2019, às 14h00min, horário oficial do Estado de Mato 

Grosso.Intime-se para comparecimento à audiência o Ministério Público e a 

Defesa.Expeça-se mandado de intimação ao acusado, para ser ouvido em 

interrogatório.Requisite-se a presença dos policiais arrolados.Expeça-se 

mandado de intimação às testemunhas arroladas.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Porto Alegre do Norte/MT, 26 de outubro de 

2018.Marcos André da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 70219 Nr: 3563-80.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Carlos de Souza, CARLOS AUGUSTO 

DE SOUZA, GEISA RANIELLE PERES DE SOUZA, HELEM CRISTINA 

SANTOS LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12.622

 2”, associaram-se com a finalidade de obter lucros com a adulteração e 

entrega do produto para empresa.Nesse sentido, os denunciados Carlos e 

Cristiano, incluíram no romaneio (lista de produtores de leite) as 

denunciadas Geiza Ranielle e Helem Cristina, conforme demonstrado no 

caderno inquisitivo pelo controle de coleta de leite. A partir daí, passaram a 

não retirar dos caminhões a água utilizada para limpeza dos mesmos, 

sendo que posteriormente adicionavam à água de limpeza o leite coletado 

dosfornecedores, aumentando assim o volume do leite, induzindo a 

empresa a acreditar que o leite acrescentado (adulterado) era produção 

das denunciadas Geiza e Helem. Diante da entrega leite coletado (leite 

adulterado com água e produtos de limpeza do caminhão), a empresa 

Bravalat realizava os depósitos como forma de pagamento nas contas 

bancárias de Geiza Ranielle e Helem Cristina.Os valores percebidos pelos 

denunciados oriundos do estelionato totalizaram a quantia aproximado de 

R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais)."Assim, individualizando fatos 

e indicando as pessoas que os teriam praticado, não se tem inépcia da 

denúncia.Não se pode confundir inépcia da denúncia com a eventual 

hipótese de o Ministério Público descrever fato atípico ou fatos 

desconexos.O que se tem de indagar é se os fatos alegados na inicial 

acusatória ocorreram e se eles configuraram os crimes apontados, 

cabendo aos réus, juntamente com sua defesa técnica, defender-se dos 

fatos imputados.Por essa razão, rejeito as alegações de inépcia da 

denúncia.Considerando que não se apresenta qualquer circunstância que 

autorize a absolvição sumária do acusado, designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 15 de maio de 2019, às 14h00min, horário oficial do 

Estado de Mato Grosso.Intime-se para comparecimento à audiência o 

Ministério Público e a Defesa.Expeça-se mandado de intimação às 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa.Outrossim, 

expeça-se mandado de intimação aos réus para interrogatório.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 66478 Nr: 1907-88.2016.811.0059

 AÇÃO: Justificação Criminal (arts. 861/866 do CPC)->MATÉRIA CRIMINAL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR
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 PARTE AUTORA: Francisco de Assis Pereira Ferreira, alunha "Assis da 

Saúde"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Airton Jacob Gonçalves Filho - 

OAB:259.953 - SP, Jader Francisco Dei Ricardi - OAB:12994/MT, 

Valter da Silva Costa - OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fixo prazo de até 30 dias para que a parte requerente e o Ministério 

Público se manifestem quanto ao eventual interesse no prosseguimento 

deste feito.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40993 Nr: 716-60.2018.811.0019

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Olavo Demari Webber

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cartório do 1º Ofício Registral e Notarial de 

Porto dos Gaúchos/MT, Cartório do 1º Ofício de Diamantino, Etuco Todo, 

Espólio de Ichiro Todo, representado por Carlos Mitsuo Todo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Antonio Stuani - 

OAB:6116-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS proposta por OLAVO DEMARI 

WEBBER em desfavor de CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE PORTO DOS 

GAÚCHOS, CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE DIAMANTINO, todos devidamente 

qualificados.

À ref. 5 consta decisão indeferindo os pedidos formulados, diante da 

incompatibilidade dos requerimentos da parte autora com o rito do 

procedimento administrativo do pedido de providências.

Irresignado, a parte autora interpôs recurso inominado, pugnando pela 

realização do juízo de retratação, e subsidiariamente, remessas dos autos 

à Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO.

Reexaminando a decisão atacada/objurgada, concluo que não deve ser 

modificada, cujos fundamentos entendo que bem resistem às razões do 

recurso, de forma que a mantenho.

REMETA-SE os autos à Corregedoria-Geral de Justiça deste Estado para o 

devido processamento/julgamento do recurso interposto, consignando 

nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21295 Nr: 336-13.2013.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Celestino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Severo de Lemos - 

OAB:Mat. 1963253

 Vistos e examinados os presentes autos, registrados sob n.º 

336-13.2013.811.0099 - Cód.: 21295, em que figura como requerente 

Pedro Celestino da Silva, e requerido INSS – Instituto Nacional do Seguro 

Social. SENTENÇA Vistos. 1. Relatório Cuida-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, interpostos por PEDRO CELESTINO DA SILVA, ao 

argumento que houve erro material na sentença proferia nos autos, no 

que tange a data de início do benefício de auxílio-doença. ... Nesse 

sentido, o Prof. José Frederico Marques, em “Instituições de Direito 

Processual Civil”, Vol. IV, 1ª ed. atualizada, Millennium Editora, 

Campinas-SP, à p. 236, ensina que:“(...) Pressuposto dos embargos de 

declaração é que a sentença ou acórdão contenha obscuridade, omissão 

ou pontos contraditórios que causem gravame ao recorrente.” Pois bem, 

reportando-se ao vício narrado nos presentes embargos, atentando-se 

aos pressupostos de cabimento do recurso manejado, vê-se que merece 

acolhimento. Isto porque, o requerimento administrativo realmente foi 

apresentado em 08/04/2013, conforme documentos acostados aos autos 

de fls. 17 e 53, e não no dia 09/04/2016. Com efeito, visando sanar o erro 

material apontado, de rigor o acolhimento dos embargos opostos nos 

autos. Ante o exposto, forte em tais fundamentos CONHEÇO dos 

presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e no mérito DOU-LHES 

PROVIMENTO para corrigir erro material apontado, tão somente no que 

tange a data do requerimento administrativo apontada na sentença de fls. 

112/122, razão pela qual supro a falha apontada, devendo constar no 

dispositivo a seguinte redação: “Ante o exposto JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial, com fulcro no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

a conceder o benefício de auxílio-doença, a partir do indeferimento do 

requerimento administrativo ocorrido em 08/04/2013 e posterior conversão 

em APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, desde a data da realização da 

perícia médica (04/06/2017) e data de início de pagamento na data desta 

sentença, a PEDRO CELESTINO DA SILVA.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21538 Nr: 575-17.2013.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Daniel Kistenmacher, Valdemar Albino 

Kistenmacher, Selmira Kistenmacher

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:65.216-PR, Gislaine Crispim de Faria Cruz - 

OAB:MT-16988, Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALYNE RAMMINGER PISSANTI 

- OAB:12120/MT

 Processo n.º 575-17.2013.811.0019

 Código n.º 21538

Vara Única

DESPACHO

Vistos.

INTIME-SE o exequente para se manifestar sobre a petição do executado 

de fl. 174/174-v, no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender de 

direito.

Após, venham os autos conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Porto dos Gaúchos-MT, 22 de outubro de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz de Direito em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 462 Nr: 28-70.1996.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnos Industria e Comércio de Madeiras Ltda, 

Arno Marcos Schuck, Dilmar Antonio Schuck, Edson Marcos Schuck, 

Ernani Luiz Schuck

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elcio Lima do Prado - 

OAB:4757

 Processo n.º 28-70.1996.811.0019

 Código n.º 462

Vara Única

DESPACHO

Vistos.

O Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso anulou a sentença que 

julgou extinto o presente feito sem resolução de mérito (fl. 226/226v), no v. 

acórdão de fls. 252/256.

 Intimado o exequente para tomar ciência do retorno dos autos, bem como 
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dar prosseguimento ao feito (fl. 261), este pleiteou a dilação do prazo por 

mais 30 (trinta) dias (fl. 263).

Considerando o decurso do prazo desde o requerimento do exequente, 

que foi protocolado em 01/08/2018, há mais de 60 (sessenta) dias, 

DETERMINO que INTIME-SE o exequente para indicar, no prazo de 15 

(quinze) dias, bens passíveis de penhora, ou requerer o que entender de 

direito, sob pena de aplicação das disposições do art. 485 e seguintes, do 

Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/15).

Após, venham os autos conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Porto dos Gaúchos-MT, 22 de outubro de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz de Direito em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21272 Nr: 313-67.2013.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Donizete dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:OAB/MT 9.110

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 313-67.2013.811.0019

 Código n.º 21272

Vara Única

DECISÃO

Vistos.

Em que pese o advento do Provimento n.º 11/2017-CM da lavra do 

Conselho da Magistratura, tenho que, em respeito ao ato jurídico perfeito, 

constitucionalmente assegurado, as normas nele insertas apenas devem 

alcançar os Ofícios Requisitórios expedidos após a sua entrada em vigor, 

não atingindo, portanto, aqueles processos executivos em que já havia 

expedição de intimação da Fazenda Pública para quitação do débito.

Com efeito, uma vez intimado o ente público para proceder ao pagamento 

do crédito constante do Requisitório de Pequeno Valor, inicia-se o prazo 

legal de 60 (sessenta) dias para quitação do débito, sob pena de 

sequestro.

In casu, evidencia-se que o prazo conferido à Fazenda Pública já escoou 

de modo que tem-se autorizada a efetivação de medida sub-rogatória para 

efetivação da tutela jurisdicional.

Desta feita, antes de realizar o sequestro o requerente pleiteou pela 

atualização do crédito pelo Contador Judicial, mas conforme disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM, que regulamenta o processamento e 

pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento 

citado, caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a identificação 

dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições, portanto, DETERMINO sejam remetidas as cópias 

necessárias dos documentos constantes da presente execução ao 

Departamento responsável para que proceda a liquidação do valor;

Com a respectiva realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para 

que, cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, em relação ao cálculo aportado aos autos;

Aportando manifestação, façam-me os autos conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Às providências.

Porto dos Gaúchos-MT, 22 de outubro de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz de Direito em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22093 Nr: 202-49.2014.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanil Miguel de Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elétrica Norte do Mato Grosso Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigues - 

OAB:33.207/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 202-49.2014.811.0019

Código n.º 22093

Vara Única

DESPACHO

Vistos.

Intime-se a parte requerente, pessoalmente, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, dê prosseguimento ao processo, promovendo as diligências 

que lhe competem, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, 

nos termos do art. 485, III c.c art. 485, § 1º, do CPC.

Ressalta-se que deve o requerente dar o devido andamento no feito, não 

sendo aceito apenas juntadas de substabelecimentos sem a devida 

movimentação processual.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Porto dos Gaúchos /MT, 22 de outubro de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz de Direito em Cumulação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10358 Nr: 510-61.2009.811.0019

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANdT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APPDAeS, SRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marisa Pinheiro Cavalcanti - 

OAB:Mat. 1380475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º510-61.2009.811.0019

 Código n.º 10358

Vara Única

Vistos.

Em que pese tenha sido certificado o transcurso do prazo de 05 (cinco) 

anos na certidão retro, compulsando os autos verifico que ainda não 

decorreu tal prazo, tem em vista o novo posicionamento do Superior 

Tribunal de Justiça – STJ sobre a sistemática para a contagem da 

prescrição intercorrente nas execuções fiscais (Recurso Especial nº 

1.340.553 – RS (2012/0169193-3)).

Assim, cumpra-se na integra a decisão de fl. 54.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Porto dos Gaúchos/MT, 22 de outubro de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz de Direito em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25106 Nr: 573-76.2015.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAdVdJ-SU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VBdH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:12,809-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese o postulado de ref. 110, não há que se falar em citação por 

edital, pois compulsando os autos verifico que o executado já foi citado no 

balcão da Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Juara, conforme 

carta precatória acostada à ref. 33.

Assim, INDEFIRO o pedido formulado à ref. 110, bem como DETERMINO a 

intimação do exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens 

passíveis de penhora (CPC, art. 524, inciso VII) ou manifestar/requerer o 

que entender de direito, sob pena de aplicação das disposições do art. 

485 e seguintes, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/15).

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 34405 Nr: 886-66.2017.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonardo de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniella Maia Dutra - 

OAB:18410-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Paulino Calumbi - OAB:

 DECISÃO

Vistos.

LEONARDO DE OLIVEIRA, já qualificado nos autos, vem por meio de 

advogada constituída, propor cumprimento de sentença em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

 RECEBO a petição sub examine, que tramitará segundo o rito especial do 

artigo 534 e seguintes do CPC.

Intime-se a parte Executada, a qual poderá impugnar a execução no prazo 

ordinário de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, ficando ciente desde já 

que, findo prazo legal, os autos retornarão automaticamente à secretaria.

Após, com a apresentação de impugnação, intime-se a parte Exequente 

para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias; já em caso negativo, 

requisite-se o pagamento por intermédio do Tribunal competente, nos 

termos do art. 910, §1º, do CPC/15;

Oportunamente tornem os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 12812 Nr: 562-86.2011.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Laura Pezzoni Sene, Maria Olívia Pezzoni Sene

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Conharic Sene & Cia Ltda, Nelson de Sene, 

Luis Fernando Quiroga, José de Sene

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marciel Vieira Cintra - 

OAB:12.242/MS, Roger Frederico Koster Canova - OAB:8957/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri de Sousa Breito 

Filho - OAB:MT 13.625-B, Antonio Celso Polifemi - OAB:74201/SP, 

Ildo Roque Guareschi - OAB:5417/PR

 Processo n.º 562-86.2011.811.0019

 Código n.º 12812

Vara Única

DECISÃO

Vistos.

ROGER FREDERISCO KOSTER CANOVA, já qualificada nos autos, vem por 

meio de advogado constituído, propor cumprimento de sentença em face 

de CONHARIC, SENE & CIA LTDA., e outros.

RECEBO a petição sub examine, que tramitará segundo o rito especial do 

artigo 523 e seguintes do CPC.

Intime-se a parte executada, ou se necessário face ausência de convênio, 

na forma do artigo 525 do NCPC, a qual poderá impugnar a execução no 

prazo ordinário de 15 (quinze) dias, nos próprios autos.

Após, com a apresentação de impugnação, intime-se a parte exequente 

para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Se acaso superado tal prazo, não havendo impugnação à execução ou 

rejeitadas as arguições da executada, certifique-se e intime-se a parte 

exequente para atualizar o cálculo, bem como requerer o que entender de 

direito.

Retire-se a tarja de meta 02 dos autos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 22 de outubro de 2018.

Rafael Depra Panicella

 Juiz de Direito em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21082 Nr: 133-51.2013.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Junior Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lauri Luiz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:8787-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados os presentes autos de EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL, registrados sob nº 133-51.2013.811.0019, Código 21082.

S E N T E N Ç A

Vistos, etc.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, na qual houve a homologação 

de acordo formulado entre as partes, e suspensão da tramitação do 

presente feito (fls. 27/28).

O exequente informou o descumprimento do acordo à fl. 30.

Intimado para cumprir a determinação de fl. 32, o exequente em nada se 

manifestou.

Determinou-se a intimação pessoal do exequente para se manifestar, sob 

pena de extinção do processo, sendo que restou infrutífera a tentativa de 

intimação, via correio, vez que a correspondência foi devolvida ao 

remetente (fl.40), conforme certificado às fl. 41.

Tendo em vista que o exequente esta advogando em causa própria, ele 

também foi intimado via DJE, mantendo-se inerte de manifestação.

 Vieram-me conclusos.

É o breve relatório. Decido.

A presente ação já se mostra inviabilizada, haja vista que a parte 

exequente já foi intimada para dar andamento no feito e, devidamente 

intimada (art. 274, parágrafo único, do CPC), não logrou êxito proceder ao 

ato que lhe competia, restando evidente o total desinteresse da parte.

Ora, não se pode admitir a eternização do processo, devendo o feito ser 

extinto e arquivado, ante a inércia da parte interessada.

 “Ex positis”, ante a inércia da exequente JULGO EXTINTA a presente ação 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, II e III, do CPC/15.

Custas na forma da lei.

PRECLUSA a via recursal, sendo certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 22 de outubro de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz de Direito em Cumulação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28947 Nr: 602-92.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAdVdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMDS0, WDS, LMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:12,809-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tobias Piva - OAB:20730-O

 Vistos.

Trata-se de petitório (ref. 108), no qual o exequente requer que seja 

realizada busca de bens, via Renajud.

 Contudo, o pedido deve ser indeferido. Isso porque, compulsando os 

autos, verifico que fora realizada consulta no sistema Renajud, conforme 

ref. 68, restando infrutífera.

Assim, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20047 Nr: 304-42.2012.811.0019

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHBMdSrpKAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:16164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:17762-A/MT

 Processo nº 242-10.2008.811.0099 - Código nº 20047

DECISÃO

Vistos, etc.

Cuida-se de cumprimento de sentença, na qual houve o deferimento do 

parcelamento da dívida proposta pelo executado (fls. 158/159).

A parte exequente apresentou discordância com os valores apresentados 

pelo executado, bem como requereu a expedição de mando de prisão pela 

inadimplência (fls. 163/167).
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Instado, o Ministério Público pleiteou pela remessa dos autos à contadoria 

do juízo.

Assim, havendo discordância entre os valores apresentados pela parte 

exequente e pelo executado, DETERMINO que seja elaborado novo cálculo 

pelo Contador do juízo.

Após a confecção do cálculo, abra-se vista às partes, para querendo, 

manifestarem-se, no prazo de 05 dias, iniciando-se com o executado.

 Ciência ao Ministério público.

Após, voltem-me os autos novamente conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Porto dos Gaúchos /MT, 22 de outubro de 2018.

Rafael Depra Panichella

 Juiz de Direito em Cumulação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 7059 Nr: 226-58.2006.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Aldrighi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides Batista Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rejanne Ciliato Coutinho - 

OAB:20320/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 226-58.2006.811.0019

 Código n.º 7059

Vara Única

DESPACHO

Vistos.

Considerando que a Dra. Rajanne Ciliato Coutinho, fora nomeada nos 

presentes autos para patrocinar os interesses da parte exequente (fl. 46), 

tendo advogada apenas formulado uma petição nos autos requerendo a 

realização de pesquisa e penhora no sistema RENAJUD, bem como 

expedição de ofício à Receita Federal (fl. 47), fixo/reduzo em 1/6 URH os 

honorários advocatícios, conforme trabalhos realizados nos autos, bem 

como Tabela XIX, item 6.1 da OAB/MT. EXPEÇA-SE competente certidão.

Intime-se.

Retire-se a tarja de meta 02 dos autos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Após certificado o trânsito em julgado da sentença de fl. 59/59v, 

arquive-se com as baixas necessárias.

Porto dos Gaúchos-MT, 22 de outubro de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz de Direito em Cumulação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22022 Nr: 153-08.2014.811.0019

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMSS, representado por Marinês dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:MT 18.182-A

 Processo n.º 153-08.2014.811.0019

Código n.º 22022

Vara Única

DECISÃO

Vistos.

Tendo em vista a manifestação do Ministério Público, bem como o 

transcurso do prazo pleiteado pelo parquet, proceda-se a atualização do 

débito exequendo, remetendo os autos ao Contador do juízo.

Após a juntada, voltem os autos conclusos para apreciação do pedido de 

penhora online.

Por fim, DETERMINO a inscrição do nome do executado no cadastro de 

inadimplentes do SERASA, por meio do sistema SERASAJUD, devendo tal 

negativação ser mantida até o pagamento do débito, garantida à 

execução, ou, então, até que a execução seja extinta.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 22 de outubro de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz de Direito em Cumulação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 39941 Nr: 211-69.2018.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magson Viola Soares da Silva, Macson 

Rodrigues, Pablo Henrique Nascimento Bernardino, Wellington Affonso 

Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Almeida Ferraciolli - 

OAB:18563, Moacir Velozo Junior - OAB:17762-A/MT

 Procedo a Intimação dos réus, na pessoa dos advogados, para atender a 

determinação da Ref. 205, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21856 Nr: 8-49.2014.811.0019

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Município 

de Porto dos Gaúchos-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Assis da Silva Junior, Vanderlei 

Antonio de Abreu, Cláudio Javé de Sá Bandeira, M.D.S Auto Peças LTDA 

-ME, Dorli de Fátima Vilas Boas da Silva, Davi Antonio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigues - 

OAB:33.207/GO, Júlio César Rissato Furtado - OAB:17344-O/MT, 

Ministério Público Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203, Lidiane Paula de Sousa - OAB:99525/MG, Márcio 

Teixeira da Fonseca - OAB:8393-A/MT, Marco Antonio Mendes - 

OAB:11341-A/MT

 Vistos.

Considerando a inércia do causídico outrora designado, conforme 

certificado à fl. 891, REVOGO a decisão de fl. 889/889v, de modo que 

NOMEIO a d. Advogada Dra. Amanda Alberttini Colet, OAB/MT sob o n° 

20.262, como curadora especial do requerido CLAUDIO JAVÉ DE SÁ 

BANDEIRA, conforme preceitua o artigo 72, inciso II, do novo Código de 

Processo Civil.

Ressalto, por oportuno, que tal convocação é considerada um múnus 

público, devendo ser desempenhada, nos termos do art. 14 da Lei nº 

1.060/50, com advertência do disposto no art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 

(Estatuto da OAB).

Advirta-se que eventual negativa injustificada de patrocínio dos interesses 

da parte acarretará na sumária exclusão da causídica ora nomeada da 

lista de defensores dativos desta Comarca, haja vista que a mesma 

voluntariamente assentiu em exercer tal múnus, nos termos do Edital n.º 

02/2017/DF.

Registro, ainda, que os devidos honorários advocatícios serão 

regularmente arbitrados em sede de sentença.

Promova o devido cadastramento da causídica no sistema Apolo.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21377 Nr: 405-45.2013.811.0019

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NACeRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMH, RApdG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréya Monti Osório 

Bustamante - OAB:12605/MT, Diana Aparecida Cenedese - 

OAB:17823/O, Marcia de Campos Luna - OAB:12.418-OAB/MT, Maria 

Carla Rezende Figueiredo - OAB:22269-0, Samuel de Campos 

Widal Filho - OAB:7197-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Flávio Ribeiro - 

OAB:3.080-A/MT

 DESPACHO

Vistos.

Intime-se a parte requerente, pessoalmente, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, dê prosseguimento ao processo, promovendo as diligências 

que lhe competem, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, 

nos termos do art. 485, III c.c art. 485, § 1º, do CPC.

Ressalta-se que deve o requerente dar o devido andamento no feito, não 

sendo aceito apenas juntadas de substabelecimentos sem a devida 

movimentação processual.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9751 Nr: 909-27.2008.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do 

Brasil/PREVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Trindade Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Caroline de Paula Rocha - 

OAB:15228/MT, Luciano Luís Brescovici - OAB:6814-B/MT, Marcos 

Vinicius Barros Ottoni - OAB:16.785/DF, Renato Lôbo Guimarães - 

OAB:14.517/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO TENÓRIO DOS 

SANTOS - OAB:23996/O

 Intimo o causídico Dr. DANILO TENÓRIO DOS SANTOS, inscrito na 

OAB/MT sob o n.º 23996-O, da nomeação como curador especial do 

requerido APARECIDO TRINDADE JÚNIOR.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10553 Nr: 710-68.2009.811.0019

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ivan Neves Vergueiro, Alessandra Cristina Daniel 

Vergueiro, João Batista Raizer, Gislene Aparecida Caramelo Raizer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cartório de Registro Civil das Pessoas 

Naturais, Rep/ Claudionor P. da Silva, João Batista Raizer, Gislene 

Aparecida Caramelo Raizer, Ivan Neves Vergueiro, Alessandra Cristina 

Daniel Vergueiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Fernandes Maciel 

Esteves - OAB:14143/MT, Robson Dupim Dias - OAB:14074/MT, 

Sílvia Cristina Giraldelli - OAB:12.854/B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Fernandes Maciel 

Esteves - OAB:14143/MT

 Processo Nº 710-68.2009.811.0019

Código Nº10553

Vara Única

DESPACHO

 Vistos.

Considerando a certidão retro, INTIME_SE a parte postulante, para que se 

manifeste a respeito, requerendo o que for de direito e interesse, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos, 22 de outubro de 2018.

Rafael Depra Panichella

 Juiz de Direito em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 12912 Nr: 662-41.2011.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCLAdAdVdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Braga de Almeida - 

OAB:13701/MT, Pedro Francisco Soares - OAB:12999/MT, Rodolfo 

Corrêa da Costa Junior - OAB:7445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 662-41.2011.811.0019

Código nº 12912

Vara Única

 DECISÃO

Vistos, etc.

Trata-se de petitório da parte exequente objetivando a localização de 

patrimônio passível de constrição judicial para satisfação do débito 

exequendo.

Com efeito, realizadas diligências outras no sentido de localização de bens 

da(s) parte(s) executada(s) e restando todas elas infrutíferas, afigura-se 

razoável a quebra do sigilo fiscal da mesma.

Posto isto, DEFIRO a busca pelo sistema INFOJUD, conforme requerido, 

com a finalidade de averiguar a existência de bens passíveis de penhora 

de propriedade da(s) parte(s) executada(s), e nesta oportunidade, anexo 

a esta decisão o resultado da referida consulta.

Ressalto que as informações porventura obtidas são protegidas por sigilo 

fiscal, devendo o processo, a partir de então, tramitar entre o gabinete da 

Vara Única e a Secretaria por intermédio exclusivo da Sr. Gestor Judicial, 

devendo-se colocar na capa dos autos e no sistema Apolo a observação 

de que trata-se de processo sigiloso.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 23 de outubro de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz de Direito em Cumulação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22100 Nr: 209-41.2014.811.0019

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evaldo Paulo Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Ortega

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:16164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT

 Processo Nº 209-41.2014.811.0019

Código Nº22100

Vara Única

DESPACHO

 Vistos.

Ante o retorno dos autos a este Juízo, DETERMINO a intimação das partes, 

sobre o v. acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, para tomar ciência e requerer o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, arquive-se os autos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Porto dos Gaúchos, 22 de outubro de 2018.

Rafael Depra Panichella

 Juiz de Direito em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 150 Nr: 71-02.1999.811.0019

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB FINANCEIRA S/A - Credito, Financiamento e 

Investimentos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilma Neves Pessoa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 71-02.1999.811.0019

 Código n.º 150

Vara Única
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DESPACHO

Vistos.

Certifique-se o transcurso do prazo concedido na decisão de fl. 370.

 Após, INTIME-SE a parte exequente, para que ciente do transcurso do 

prazo legal da suspensão, requeira o que for de direito e interesse, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Porto dos Gaúchos-MT, 22 de outubro de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz de Direito em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 44180 Nr: 2495-50.2018.811.0019

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geralda Moreira do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o requerente, através de seu advogado, da designação de 

audiência de conciliação para o dia 21 de novembro de 2018, ás 15h:00 

min, nesta comarca, nos termos do art.334 §3°, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 43248 Nr: 1985-37.2018.811.0019

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Terezinha Dias Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Letícia Jamariqueli Castilho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deyvid Neves Delbom - 

OAB:17788/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT

 Intimo o requerente, através de seu advogado, da designação de 

audiência de conciliação para o dia 21 de novembro de 2018, ás 14h:20 

min, nesta comarca, nos termos do art.334§3°, do CPC. Ainda, intimo a 

parte requerente para que proceda ao pagamento do valor da diligência da 

oficiala de justiça referente ao ato de intimação da parte requerida.

Esclareço que, com base no provimento nº 07/2017 CGJ, deve a 

requerente acessar o site "http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", no ícone 

"Diligência->Emissão de Guia de Diligência", preencher os dados do 

processo para emissão da respectiva guia.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27766 Nr: 177-65.2016.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Assis da Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudio Birck - 

OAB:10.093/MT, Douglas Cristiano Alves Lopes - OAB:15.616/MT, 

Lauriberto Donizetti de Godoy - OAB:16.369-B, Yclen Eduardo 

Soares dos Santos - OAB:22.287

 Pelo MM. Juiz foi decidido nos seguintes termos: “Vistos, etc. Designo em 

continuidade para a oitiva da testemunha CARMEM LIMA DUARTE arrolada 

pelo Ministério Púbico para o dia 13 de fevereiro de 2019, às 13:30 horas. 

Intime-se a testemunha. Saem os presentes intimados. Defiro a dispensa 

do réu na próxima audiência. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.

 Nada mais, eu Vânia Cristina Machado Blau, o digitei e encerro o 

presente.

Rafael Depra Panichella

Juiz de Direito em cumulação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 13471 Nr: 1219-28.2011.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Antonio de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio Teixeira da Fonseca - 

OAB:8393-A/MT, Simoni Bergamachi da Fonseca - OAB:5.810-MT

 Pelo MM. Juiz foi decidido nos seguintes termos: “Vistos, etc.

 Dou por preclusa a oitiva da testemunha de defesa Luis Francisco 

Martinello do réu Vanderlei Antônio de Abreu, diante do decurso do prazo 

da defesa para informar o endereço, conforme certidão de ref. 798 dos 

autos.

 Designo em continuidade para a oitiva das testemunhas CARMEM LIMA 

DUARTE e ANTONIO BELARMINO DE ALMEIDA FILHO, arroladas pelo 

Ministério Púbico; JULIANA MICHELI AREND e EDSON DE OLIVEIRA 

arrolados pela defesa e, por fim, o interrogatório do réu, para o dia 13 de 

fevereiro de 2019, às 13:30 horas.

 Intime-se coercitivamente as testemunhas, com exceção de Carmem Lima 

Duarte, que justificou sua ausência. Saem os presentes intimados.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Nada 

mais, eu Vânia Cristina Machado Blau, o digitei e encerro o presente.

 Rafael Depra Panichella

Juiz de Direito em cumulação

Bruno Franco Silvestrini

Promotor de Justiça

ADVOGADOS:

Simoni Bergamaschi da Fonseca Marcio Teixeira da Fonseca

Réus:

Vanderlei Antonio de Abreu

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10697 Nr: 855-27.2009.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NFdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFCCCSL, VJD, CPD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:OAB/MT 9.110

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Reis de Oliveira - 

OAB:5476/MT, Elisabete Apª. da Silveira Araújo da Silva - 

OAB:8341/MT

 Processo n.º 855-27.2009.811.0019

 Código n.º10697

Juizado Especial

Vistos.

Tendo em vista a certidão de fl. 194, no qual informa a digitalização dos 

autos, convertidos e redistribuídos, para a devida tramitação no Sistema 

de Processos Judiciais Eletrônicos - PJE, remetam-se estes autos ao 

arquivo, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Porto dos Gaúchos/MT, 22 de outubro de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz de Direito em Cumulação

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 11343 Nr: 92-37.2006.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JVP Factoring Fomento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:

 Intimação do advogado do exequente para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, informe sobre o cumprimento do precatório de fl. 72.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133819 Nr: 670-48.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guabi Nutrição e Saúde Animal S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Félix Eduardo D F Figueiredo - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ FONTOLAN 

SCARAMUZZA - OAB:220482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com o fito de intimar o exequente a se manifestar 

sobre a certidao do meirinho

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 6550 Nr: 22-45.1991.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oscar José Plentz Filho, Vera Mariane Lenhardt Plentz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Empresa Rural Água Mansa Ltda, Lisandra 

Zamboni, Luciani Zamboni, Lisângela Zamboni, Lucindo Zamboni Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Abbud - OAB:OAB/RS 

19.061, Marcos Antonio Miranda Souza - OAB:OAB/MT 10296, 

OSCAR JOSE PLENTZ NETO - OAB:18061, Oscar José Plentz Neto - 

OAB:OAB/RS 18.061, Sergio Martins de Macedo - OAB:RS 51.674B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724, Douglas Ricardo Guilhen Melo - OAB:4.856/MT, Jarbas 

Costa Batista - OAB:MT 24731/O

 Nos termos da CNGC impulsiono os autos para intimar a devolução do 

processo pelo advogado Jarbas Costa Batista, na hipótese prevista no art. 

363 da

CNGC, deverá ocorrer até o encerramento do expediente forense, sob 

pena de bloqueio de qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem

prejuízo das providências definidas no art. 234, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 134118 Nr: 877-47.2016.811.0017

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KSA, AKAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WXN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edith Maria da Silva - OAB:2599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz de Almeida 

Avelar - OAB:9.721-A

 Vistos, etc.

 Ante a manifestação de fls. 124, DETERMINO que o Sr. Gestor 

providencie perante a Psicóloga e Assistente Social deste Juízo, que 

ambas, realizem estudo psicossocial na residência em que se encontram a 

menor, a fim de proporcionar a este Juízo maiores elementos de convicção 

da realidade dos fatos.

Sobrevindo o relatório aos autos, dê-se vistas ao Ministério Público.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 13051 Nr: 1917-16.2006.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mário Quirino da Silveira, Ignês Jacinto Quirino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rio Fontoura Agropecuária S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Donizeti Nunes - 

OAB:2420-B

 Vistos.

Às fls. 892/893 o autor afirma que a perícia judicial a ser realizada deve 

ser arcada pelo Juízo, uma vez que a mesma fora determinada de ofício. 

Tal pretensão não merece prosperar, uma vez que, em que pese a perícia 

a ser realizada ter sido determinada de ofício pelo Juízo, nesses casos, 

temos a aplicação prática do art. 95 do CPC, o qual estabelece que as 

custas devem ser rateadas entre as partes litigantes nesse caso.

No mais, considerando que a parte autora discorda dos novos valores 

apresentados pelo perito (fls. 884/885) e parte requerida manteve-se 

silente, entendo por bem determinar que o Perito se manifeste nos autos 

no prazo de 15 (quinze) dias, reanalisando a proposta de honorários da 

perícia a ser realizada.

Após, intimem-se as partes para manifestarem sobre a nova proposta do 

Perito e se concordam com a mesma, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Desentranhe-se a petição de fls. 887/889 e junte aos autos devidos.

Tudo cumprido, tornem-me os autos conclusos para nova análise.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 146420 Nr: 2785-71.2018.811.0017

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mateus Fabricio Lazarin, Gilberto Lazarini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aloisio Ferreira Lemos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jarbas Costa Batista - OAB:MT 

24731/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Prima facie, considerando que o valor atribuído à causa é matéria de 

ordem pública, podendo ser revisto ex officio (Precedentes do STJ), tenho 

que, pelo que se tem da inicial, entendo que o valor atribuído à causa pelo 

autor não estampa o real conteúdo econômico imediato abrangido pela lide, 

pois o mesmo atribuiu como valor da causa o importe de R$ 200.000,00 

(duzentos mil reais) – fls. 10/11, quanto que o objeto da lide menciona uma 

área em litigio equivalente a 6.300ha (seis mil e trezentos hectares).

Neste sentido, insta ressaltar que o STJ já cristalizou que o valor da causa 

deve corresponder ao conteúdo econômico da pretensão do autor 

(STJ-RT 780/198), neste caso, consoante artigo 292, IV, do CPC, em 

ações que tem por objeto divisão, demarcação e de reivindicação, o valor 

da causa deve ser o da avaliação da área ou bem objeto do pedido.

Feito os registros, DETERMINO:

I – Conforme disposto no § único do artigo 321 do CPC, determino ao 

Requerente que emende a inicial em 15 (quinze) dias, retificando o valor 

da causa correspondente à área objeto desta lide e, consequentemente, 

proceda ao recolhimento das custas e taxa judiciária complementares, sob 

pena do cancelamento da distribuição e/ou ser o processo extinto sem 

julgamento de mérito.

II – Findo o prazo, com ou sem a emenda, certifique e tornem os autos 

conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 132538 Nr: 2236-66.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DVdS, ABSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 Vistos, em correição.
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Processo em ordem.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 132538 Nr: 2236-66.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DVdS, ABSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 Autos Cód. nº 132538

Vistos.

Defiro os benefícios da justiça gratuita nos termos do art. 1º c/c art. 13, 

ambos da lei nº 8.971/1994.

CITE-SE o devedor para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento das 03 

(três) últimas prestações alimentícias que se encontram em atraso 

(Setembro/outubro e novembro/2015), nos termos da súmula 309 do STJ, 

provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de 

ser-lhe decretada a prisão, nos termos do que dispõe o artigo 733, § 1º do 

Código de Processo Civil.

Observando-se ainda as prestações que vencerem no decurso do 

presente processo, conforme preconiza a Súmula 309 do STJ.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Ciência ao Ministério Público.

 Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 01 de fevereiro de 2016

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35003 Nr: 1062-27.2012.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Gomes de Freitas, Natalino dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilo Leandro Begrow, Rosalino de "Tal"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 Nos termos da legislação vigente, da Resolução 125/2010 do CNJ e da 

decisão de fls. retro, impulsiono os autos para designar Sessão de 

Conciliação para o dia 06 de junho de 2018, às 16:00 horas-MT. Assim, 

que sejam as partes e seus respectivos advogados intimados a 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 13831 Nr: 669-78.2007.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idigar Resende dos Santos, Zulmira Resende dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Mário Delanhese, Edith Novenia 

Delanhese, Eduardo Delanhese, Leila Maria Gabriel Delanhese

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelino Souto - 

OAB:58.066/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adnair Demétrio Pereira da 

silva - OAB:3741-MT, Adolfo Gonçalves Martins Filho - 

OAB:12.304/A-MT, André Luiz dos Santos Custódio - OAB:MT 

13.346

 Em atendimento ao provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora pra 

que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, devendo 

a respectiva Guia de Pagamento ser extraída do sítio do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> diligência) e 

juntada aos autos com o respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetivo o cumprimento do 

correspondente Mandado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 34129 Nr: 146-90.2012.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uslei Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:261030/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S/A

EXECUTADO: USLEI GOMES

VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

Ante a informação de substabelecimento dos poderes conferidos, 

INTIME-SE pessoalmente o Exequente, na pessoa de seu representante 

legal, para regularizar a representação judicial.

Na oportunidade, manifeste-se quanto ao pedido de reserva de honorários 

de fls. 61/62 e 63/64.

 Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

São Félix do Araguaia/MT, 11 de setembro de 2018.

Ana Cristina Silva Mendes

Juíza Auxiliar da Corregedoria

" Intimação para Advogado(a) -> (Diversos) Situaçao Ok Agendar: Não 

Anexar Arquivo Segunda Vara Criminal e Cível Ana Cristina Silva Mendes 

Sim

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 146275 Nr: 2687-86.2018.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPdS, TFdS, FdSF, APS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente impulsiono os autos com fito de intimar o 

advogado do denunciado Claudimar Pinheiro da Silva, indicado as fls. 106, 

para responder a acusação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 17962 Nr: 854-48.2009.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Ferreira de Assis Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO, Daniela Caetano de Brito - OAB:9880, Kênia 

Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da exequente, para que forneça número da conta e agência 

para expedição de alvará.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54864 Nr: 1217-10.2014.811.0098

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E 

BIOCOMBUSTIVEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Monte Castelo LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com itens 

2.17.4.7 da C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de promover a 

intimação da parte autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

sobre a certidão do Oficial de justiça, a seguir transcrita: Certifico que em 
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cumprimento ao Mandado de Intimação, referente ao Processo N.°: 

1217-10.2017.811.0098, que no dia 15/08/2018 DEIXEI DE PROCEDER COM 

A PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS do AUTO POSTO MONTE CASTELO 

LTDA, tendo em vista que até o presente não fora recolhido o pagamento 

da diligência do oficial de justiça para o cumprimento do ato 

processual.Certifico ainda que, conforme dispõe o provimento 42/2013 c/c 

04/2015, ambos da CGJ-MT, c/c a portaria Nº. 28/2015/CA da Comarca de 

Porto Esperidião – MT, para a realização do ato processual faz-se 

necessário o recolhimento de diligência no valor de R$ 140,00 (cento e 

quarenta reais) – Glória D’Oeste –, devendo o mesmo ser pago através do 

site do TJMT, CPD (Central de Pagamento de Diligência), regulamentada 

pelo Provimento 7/2017 – CGJ. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55937 Nr: 564-71.2015.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gustavo Castro Palermo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domani Distribuidora de Veículos LTDA, Fiat 

Automóveis LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:, 

Erykson Thyago Pereira da Silva - OAB:MT0022102O, Fransérgio de 

Souza Barbeiro - OAB: 10.362-B, José de Barros Neto - 

OAB:OAB/MT 8.841-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON CARLOS FERREIRA - 

OAB:14.391, Gilson Carlos Ferreira - OAB:14391/MT, RODRIGO LEITE 

DE BARROS ZANIN - OAB:12129

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de EFETUAR a intimação 

da(s) PARTE REQUERIDA(s) para, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do § 2º do artigo 364 do CPC, apresentar suas alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50498 Nr: 1998-7.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Palermo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:20694, RODOLFO MARCONI AMARAL - OAB:21464/O - 

MT, TAMIRES RODRIGUES PERIN - OAB:25.293, Valeria Aparecida 

Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com itens 

2.17.4.7 da C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de promover a 

intimação da parte autora, para, no prazo legal , manifestar sobre sobre o 

cálculo realizado pela contadoria do juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 64433 Nr: 1315-53.2018.811.0098

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegado de Polícia Judiciária Civil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Barreto Francisco, Nadir Mendes da 

Silva, Felix Dalmor Rodrigues da Mata, Edmar Sousa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iuri Seror Cuiabano - 

OAB:10.838, Juliano Duarte Prioto - OAB:18566

 PROCESSO/CÓD. Nº 64433

Vistos, etc.

A defesa de Ademar Barreto Francisco postulou por perícia técnica nos 

freios do veículo Silverado de cor predominantemente prata, placa 

GOB-7090, devendo ser certificado se algum problema constatado teria 

impedido a imediata parada do veículo no dia da abordagem feita (fl. 154).

O Ministério Público entendeu por pertinente o pedido supra, não se 

opondo a tal diligência tendo em vista que poderia auxiliar no 

esclarecimento da participação de Ademar na empreitada criminosa (fl. 

155).

É o relatório, fundamento e decido.

Anote-se que o flagrado Ademar alegou em sede policial que deu carona 

para os 03 (três) corréus, e quando a polícia lhe deu voz de parada, não 

conseguiu o fazer imediatamente por conta de problemas mecânicos nos 

freios, tendo parado a 100 (cem) metros depois da primeira ordem de 

parada.

Nesse influxo, não havendo oposição do Ministério Público, e por entender 

pertinente tal estudo, DEFIRO o pedido de perícia técnica a ser realizado 

no veículo Gm – Chevrolet Imp/gm Silverado, Cor Prata, Ano 1998, Placa 

GOB-7090/MT, VIN 8AG244NAWWA154648 (apreendido conforme fl. 15), 

devendo ser feito estudo pormenorizado sobre os freios do veículo, a fim 

de aferir a sua velocidade de resposta e eventuais problemas na parada 

imediata do veículo.

Assim, oficie-se à POLITEC para que proceda com referida perícia, 

devendo proceder no prazo de 15 (quinze) dias, sendo que tal urgência 

se justifica por tratar-se de processo com réu preso.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Porto Esperidião/MT, 25 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 30812 Nr: 314-77.2011.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hugo Pereira Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404, LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de promover a intimação da 

parte autora para juntar aos autos procuração ou substabelecimento 

outorgando poderes para receber o valor depositado nestes autos, no 

prazo do de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50867 Nr: 377-68.2012.811.0098

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gleyscler Belussi Ribeiro 

Gonçalves - OAB:16681-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 Ante o exposto, INDEFIRO o petitório de fls. 105/108, com base no art. 798 

do Código de Processo Civil, e DETERMINO o desmembramento do gado 

pertencente aos irmãos do de cujus. Ademais, considerando o lapso 

temporal e as afirmações prestadas em audiência, determino que seja 

realizada nova avaliação dos bens pertencentes ao espólio. Após, vistas 

ao Ministério Público.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Porto Esperidião/MT, 18 de outubro de 2018.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53372 Nr: 1430-50.2013.811.0098

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Selma Gomes da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilo Silva Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adrielle dos Santos Bachega - 

OAB:15192, Paulo Rogério dos Santos Bachega - OAB:13184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 
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Freitas - OAB:11.473-A

 Código: 53372

Vistos.

Tendo em vista petitório de fls. 143, designo audiência de acareação das 

testemunhas referidas, para o dia 08 de fevereiro de 2019, a realizar-se 

às 15h00min., nos termos do art. 461, II do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes, bem como seus procuradores para comparecer à 

solenidade, com as advertências legais.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 22 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50151 Nr: 37-27.2012.811.0098

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elemita Lemos Ferreira, Simão Basilio Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliezer Francisco França de Oliveira, Sebastião 

Dusso Braga Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato César Martins Cunha - 

OAB:12079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia Carolina Braga 

Menezes - OAB:15677/MT, Teresinha Aparecida Braga de 

Menezes - OAB:6972/MT

 Autos nº. 37-27.2012.811.0098

Código nº. 50151

Vistos.

Considerando o descumprimento do acordo homologado por sentença às 

fls. 151/151v, alegado pela parte autora em fls. 172/173, assim como a 

ausência de manifestação da parte requerida acerca do exposto, 

Determino o levantamento da caução depositadas às fls. 22, a ser 

depositada nos dados bancários fornecidos pela autora.

Após, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intime-se.

Porto Esperidião MT, 25 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 27015 Nr: 391-91.2008.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanilza Balbino Vieira - 

OAB:4607/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Homem de Melo - 

OAB:6613-B

 Autos: 391-91.2008.811.0098

Código: 27015

Vistos.

Tendo em vista o valor irrisório encontrado (R$ 0,88), fora realizado o 

desbloqueio. Diante do exposto, intimem-se as partes para que se 

manifestem acerca do que entenderem de direito.

Cumpra-se.

 Porto Esperidião-MT, 21 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50401 Nr: 1324-59.2011.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edileni Soares Flores

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Porto Esperidião - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Chaves Lira - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José de Barros Neto - 

OAB:OAB/MT 8.841-B

 Autos nº. 1324-59.2011.811.0098

Código nº. 50401

Vistos.

Determino que seja dado o integral cumprimento na decisão fls.336, 

expedindo-se, por intermédio do Presidente Do Tribunal, precatório ou 

Requisição de Pequeno Valor em favor do exequente, observando-se o 

disposto na Constituição Federal.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 23 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 2886 Nr: 28-80.2003.811.0098

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdVM, VMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA JORGE DA CUNHA 

VIANA DANTAS - OAB:8014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilton Furquim Goulart - 

OAB:2822/GO, Maria Aparecida Alves de Oliveira Leite - 

OAB:3480-A/MT, SONIOR MIGUEL DE OLIVEIRA - OAB:3.571/MT

 Autos: 28-80.2003.811.0098

Código: 2886

Vistos.

Diante do bloqueio parcialmente frutífero, intimem-se as partes para que se 

manifestem acerca do que entenderem de direito.

Cumpra-se.

 Porto Esperidião-MT, 16 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 31311 Nr: 807-54.2011.811.0098

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ACAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMeVL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto do Prado - 

OAB:4910, Diego Alves Corrêa Bernardi - OAB:15735, Fernando 

Oliveira Machado - OAB:9012, LUCIANA PALMIERI FERREIRA CORREA 

DA COSTA - OAB:8064/O, Rodolfo Corrêa da Costa Junior - 

OAB:7445

 Autos: 807-54.2011.811.0098

Código: 31311

Vistos.

Diante do bloqueio integral do valor devido, intimem-se as partes para que 

se manifestem acerca do que entenderem de direito.

Cumpra-se.

 Porto Esperidião-MT, 16 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Comarca de Querência

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N°. 41/2018/DF

O Dr. Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto, Juiz de Direito e Diretor 

do Foro/Unidade Judiciária da Comarca de Querência, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o Decreto n°. 1.755/2018 de 02 de janeiro de 2018, que 
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divulga os dias de feriados Nacionais, Estaduais e Municipais e ponto 

facultativo, conforme art. 1°, inciso XII, no dia 31 de outubro de 2016, 

comemora-se o dia do Evangélico.

R E S O L V E:

Art. 1°. SUSPENDER o expediente no foro Administrativo, Judicial, 

Extrajudicial e Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Querência, 

Estado de Mato Grosso no dia 31 de outubro de 2018, sendo que os 

prazos processuais que vencerem neste dia, serão prorrogados para o 

primeiro dia útil subseqüente.

P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Presidente do Egrégio Tribunal de 

Justiça e à Egrégia Corregedoria Geral de Justiça.

Querência – MT, 25 de outubro de 2018.

Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59211 Nr: 2334-51.2018.811.0080

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono os feitos abaixo ao setor de expedição visando a confecção 

d a s  i n t i m a ç õ e s / c i t a ç õ e s  e v e n t u a l m e n t e  n e c e s s á r i a s 

(mandados/Carta/Carta Precatória), em virtude da designação de 

audiência de conciliação para a data de 19 de novembro de 2018, 

consigno seus respectivos códigos e horários para realização das 

audiências preliminar. Deverá ainda, o servidor se atentar de acrescentar 

à intimação o teor do despacho inicial nos casos em que ainda não houve 

a citação da parte Requerida.

Processo código 62725 às 07h00m (MT)

Processo código 45866 às 07h15m (MT)

Processo código 59451 às 07h30m (MT)

Processo código 61400 às 07h45m (MT)

Processo código 61402 às 08h00m (MT)

Processo código 61700 às 08h150m (MT)

Processo código 61794 às 08h30m (MT)

Processo código 61723 às 08h45m (MT)

Processo código 62443 às 09h00m (MT)

Processo código 50845 às 09h15m (MT)

Processo código 59211 às 09h30m (MT)

Processo código 49787 às 09h45m (MT)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 63207 Nr: 4088-28.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELEX TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - 

OAB:18678/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o recolhimento do valor 

da diligência mediante emissão de guia disponível no sítio eletrônico do 

PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão de guias de 

diligência), devendo o comprovante da guia devidamente recolhida ser 

trazida aos autos, para cumprimento do Mandado de Citação. Informo 

ainda aos advogados, que a escrivania não tem acesso ao sistema de 

informática, devendo eventuais problemas juntos ao sítio eletrônico ou 

sistemas do Tribunal ser resolvido pelo Setor de Tecnologia da Informação 

(TI), através da Assessoria da Coordenadoria 065 3617 3196, tendo em 

vista que não se trata de questão processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 62969 Nr: 4054-53.2018.811.0080

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL SEBASTIÃO BERNARDIS, Eliane Felipe

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o recolhimento do valor 

da diligência mediante emissão de guia disponível no sítio eletrônico do 

PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão de guias de 

diligência), devendo o comprovante da guia devidamente recolhida ser 

trazida aos autos, para cumprimento do Mandado de Intimação. Informo 

ainda aos advogados, que a escrivania não tem acesso ao sistema de 

informática, devendo eventuais problemas juntos ao sítio eletrônico ou 

sistemas do Tribunal ser resolvido pelo Setor de Tecnologia da Informação 

(TI), através da Assessoria da Coordenadoria 065 3617 3196, tendo em 

vista que não se trata de questão processual.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49108 Nr: 2144-25.2017.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODILO DONADEL, IVANETE MARIA LACERDA, Márcio 

Catelan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANO TEIKOWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO SUSKI DONATO - 

OAB:38739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER COSTA GONÇALVES 

DOS SANTOS - OAB:315.700/SP, KAUANY FLORENTINO PONTES - 

OAB:360301

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57950 Nr: 1690-11.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UMS, ES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍOLA COLLACHITI MORETO 

- OAB:9986/B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se jurisprudência recente do C. STJ, “é possível o 

reconhecimento judicial da união estável com pessoa casada, mas desde 

que o cônjuge seja citado no processo”. Ou seja, o entendimento da 

referida corte é o de que "somente quando exercida a ampla defesa de 

terceiro se pode admitir o reconhecimento de união estável de pessoa 

casada”.

 Portanto, considerando que se encontra em trâmite nesta comarca ação 

de divórcio litigioso promovida pelo autor e, com o propósito de se evitar 

qualquer alegação futura de nulidade, DETERMINO a emenda da inicial para 

que a parte autora adeque os pedidos e promova a inclusão da atual 

cônjuge do autor no polo passivo a fim de possibilitar sua citação.

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para a diligência.

 Após, conclusos para análise do recebimento da petição inicial.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40773 Nr: 829-93.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA SANTANA MESSIAS, MARCELO SALAZER 

RUBIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida Santos da SIlva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO THADEU SEGURA 

PEREIRA - OAB:142198, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA 

- OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio André Weiler - 

OAB:27.841/PR

 Vistos.

Considerando-se o transcurso do prazo da suspensão, sem manifestação 

concreta das partes até o momento, intimem-se para informar se ainda 

possuem interesse na presente demanda.

 Em caso positivo, com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de 

Processo Civil, faculto às partes novamente o prazo comum de 05 (cinco) 

dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões 

de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 19100 Nr: 896-34.2011.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAMIRO CORDEIRO BONFATI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RECEBO o recurso de apelação interposto nos seus efeitos legais.

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46100 Nr: 700-54.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANDERLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se (com envio dos autos) a Fazenda Pública para que apresente, 

querendo, impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

preceitua o art. 535 do NCPC.

Remetam-se os autos, conforme Convênio 09/2009 (envio para 

procuradoria) e art. 183, §1º do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 63230 Nr: 4107-34.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDIMIRO BUENO COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UGLEMISON CERGIO MATEUS 

SILVA - OAB:44603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA.Em face 

do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e 

a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, CITE-SE a 

autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.Em atenção ao Ofício Circular 

AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de designar audiência de 

conciliação.Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar 

impugnação à contestação, independentemente de nova conclusão.Após, 

tornem conclusos.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 13127 Nr: 217-73.2007.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldemiro Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se (com envio dos autos) a Fazenda Pública para que apresente, 

querendo, impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

preceitua o art. 535 do NCPC.

Remetam-se os autos, conforme Convênio 09/2009 (envio para 

procuradoria) e art. 183, §1º do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 12561 Nr: 1068-49.2006.811.0080
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Damião Bernardino Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se (com envio dos autos) a Fazenda Pública para que apresente, 

querendo, impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

preceitua o art. 535 do NCPC.

Remetam-se os autos, conforme Convênio 09/2009 (envio para 

procuradoria) e art. 183, §1º do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 63214 Nr: 4094-35.2018.811.0080

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de 

Processo Civil.Considerando-se o cumprimento dos requisitos previstos no 

art. 98 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

justiça. Anote-se.Nos processos em que se litiga pela guarda provisória 

de menor, não se atrela, necessariamente, à temática do direito da mãe ou 

do pai, ou ainda de outro familiar - a exemplo dos avós - mas, sobretudo, 

ao direito da criança a uma estrutura familiar que lhe confira segurança e 

todos os elementos necessários a um crescimento equilibrado.Nas 

questões que envolvem guarda de menor, prevalece o interesse da 

criança, inexistindo nos autos fatos a ensejar a alteração da guarda fática 

já existente. A propósito, “O menor, de regra, deve ser mantido onde está, 

desde que aí se encontre bem. A troca do meio ambiente deve ser evitada 

o quanto possível, para não causar prejuízo psíquico à criança. (STF, RE 

100.200.0, 2ª T. – j. 27.9.83, Rel. Min. Moreira Alves, in RT 586/234)” (in 

Estatuto da Criança e do Adolescente – Doutrina e Jurisprudência, Valter 

Kenji Ishida, Atlas, p. 74).As visitas, ao menos neste estágio processual, 

serão livres em favor do Genitor. Conforme estabelece o artigo 1.694, §1º 

do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das 

necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. A verba 

alimentar tem por pressuposto o atendimento do binômio possibilidade - 

necessidade, sendo imprescindível, para majoração do quantum fixado 

prova significativa da possibilidade financeira do alimentante, o que não 

ficou comprovado nos autos, por ora. Assim, comprovada a relação 

familiar pelos documentos acostados aos autos, ARBITRO o valor de 50% 

do salário mínimo nacional (para o filho menor) a ser pago pelo GENITOR 

do infante, a título de ALIMENTOS PROVISÓRIOS, com fundamento no art. 

4° da Lei n. 5.478/68, especialmente pela inexistência de elementos 

concretos a respeito da renda do alimentante, além de 50% de despesas 

extraordinárias, devidamente comprovadas pela parte beneficiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 15088 Nr: 1055-79.2008.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS BENÍCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se (com envio dos autos) a Fazenda Pública para que apresente, 

querendo, impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

preceitua o art. 535 do NCPC.

Remetam-se os autos, conforme Convênio 09/2009 (envio para 

procuradoria) e art. 183, §1º do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41340 Nr: 1126-03.2016.811.0080

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVENIL MIRANDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Corina Pissato - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 Vistos.

RECEBO o recurso de apelação interposto nos seus efeitos legais 

(suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 15442 Nr: 61-17.2009.811.0080

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Prefeitura Municipal de Querência - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S H CARMO DA COSTA GONTIJO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGUEDA DOROTEIA 

DOMANSKI JACOB - OAB:8.158-B

 Vistos.

Considerando-se o paradeiro incerto da parte executada, inviabilizando o 

regular trâmite da marcha processual, determino a citação por edital, nos 

termos a seguir.

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 

30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do 

devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a 

data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o 

endereço da sede do Juízo.

 Nomeio a Defensoria Pública para exercer a curadoria especial, 

requerendo o que for de direito, eventualmente.

Para tanto, abra-se vista.

Com a vinda, intime-se (com envio dos autos) a parte exequente para 

prosseguir no feito ou requerer o que entende de direito.

Por fim, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 63208 Nr: 4089-13.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELEX TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - 

OAB:18678/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o recolhimento do valor 

da diligência mediante emissão de guia disponível no sítio eletrônico do 

PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão de guias de 

diligência), devendo o comprovante da guia devidamente recolhida ser 

trazida aos autos, para cumprimento do Mandado de Citação. Informo 

ainda aos advogados, que a escrivania não tem acesso ao sistema de 

informática, devendo eventuais problemas juntos ao sítio eletrônico ou 

sistemas do Tribunal ser resolvido pelo Setor de Tecnologia da Informação 
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(TI), através da Assessoria da Coordenadoria 065 3617 3196, tendo em 

vista que não se trata de questão processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 62982 Nr: 3968-82.2018.811.0080

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREO TOMBINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLLUS AGRÍCOLA QUERÊNCIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PRESTES JASPER - 

OAB:19527/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o recolhimento do valor 

da diligência mediante emissão de guia disponível no sítio eletrônico do 

PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão de guias de 

diligência), devendo o comprovante da guia devidamente recolhida ser 

trazida aos autos, para cumprimento do Mandado de Citação. Informo 

ainda aos advogados, que a escrivania não tem acesso ao sistema de 

informática, devendo eventuais problemas juntos ao sítio eletrônico ou 

sistemas do Tribunal ser resolvido pelo Setor de Tecnologia da Informação 

(TI), através da Assessoria da Coordenadoria 065 3617 3196, tendo em 

vista que não se trata de questão processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51037 Nr: 3071-88.2017.811.0080

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIZA INDÚSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

LTDA ME, EDNA CRISTINA VILAÇA, EDIANE DOLORES VILAÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANIE MARTINS MATTOS 

LIMOEIRO - OAB:8920-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para se manifeste nos 

autos sobre os embargos à ação Monitória de ref. 26.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54362 Nr: 231-71.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuri Nilson Mendes Sonza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para se manifeste nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 62443 Nr: 3679-52.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE REZENDE DA SILVA, NILVA AUXILIADORA 

REZENDE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO GORGEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - OAB:6199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono os feitos abaixo ao setor de expedição visando a confecção 

d a s  i n t i m a ç õ e s / c i t a ç õ e s  e v e n t u a l m e n t e  n e c e s s á r i a s 

(mandados/Carta/Carta Precatória), em virtude da designação de 

audiência de conciliação para a data de 28 de janeiro de 2018, às 14h45m. 

Deverá ainda, o servidor se atentar de acrescentar à intimação o teor do 

despacho inicial nos casos em que ainda não houve a citação da parte 

Requerida.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48852 Nr: 2003-09.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLEI GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MT PREV (Mato 

Grosso Previdência)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:17738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se a inércia de ambas as partes com relação à decisão de 

REF 20, faculto às partes o prazo de 05(cinco) dias para manifestar se 

aceita o julgamento antecipado do presente feito.

O transcurso do prazo sem manifestação implicará aceitação tácita.

A Fazenda Pública de Mato Grosso deverá ser intimada pessoalmente.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37189 Nr: 526-19.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Candido de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Correa Beraldo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA JESUELAINE 

RODRIGUES COSTA SANTOS - OAB:37580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39074 Nr: 1373-21.2015.811.0079
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 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DIVINA AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lívia Patriota de Holanda - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Lúcia de Freitas Stein 

- OAB:8113-A MT

 Vistos.

A fim de se evitar eventual alegação de nulidade, intimem-se as partes 

para se manifestar acerca dos cálculos elaborados pela contadoria judicial 

(prazo de 10 dias).

Após, conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37987 Nr: 857-98.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRAMILTON FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUELI VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:116521

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE 

os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Não há condenação em 

custas e honorários de sucumbência, nos termos do art. 129, II e 

parágrafo único, da Lei n. 8.213/91.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41309 Nr: 632-44.2016.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J R BATISTA - ME, JOSIMAR RIBEIRO BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos ao patrono da parte autora para que se manifeste 

sobre a certidão do Oficial de Justiça (Ref: 20), em que ele diz que não 

encontrou bens penhoráveis da Executada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57188 Nr: 1903-20.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joel Ferreira, SILVIO MARIA DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAYSSA MORGANNA SANTOS 

SILVA - OAB:21510/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art.139, VI e 

Enunciado n.35 da ENFAM).

Cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. A ausência 

de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria 

fática apresentada na petição inicial, eventualmente.

SECRETARIA: Decorrido o prazo para contestação, independentemente de 

nova conclusão, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze 

dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção).

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36384 Nr: 141-71.2015.811.0079

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGREX DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZA SPESSOTO HERNANDES MARANGONI 

PALHANO, PAULO ROBERTO PALHANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ VINICIUS SILVA MACHADO 

- OAB:32075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADIA TAÍSE KUHNEM SULAS 

- OAB:, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455

 Vistos.Chamo o feito à ordem.AGREX DO BRASIL S/A ajuizou “Ação de 

Reintegração de Posse c/c pedido liminar” de bens imóveis em face de 

NILZA SPESSOTO H. MARANGONI PALHANO e PAULO ROBERTO 

PALHANO, todos qualificados nos autos.Os argumentos centrais 

utilizados pela parte autora são: (i) ter realizado a notificação dos Réus 

através do Cartório de Registro de Imóveis de Goianésia para purgação da 

mora pelos Réus no prazo de 15 dias (DOC. 04); (ii) não terem os Réus 

purgado a mora no prazo legal (DOC. 05); (iii) ter a Autora realizado o 

pagamento do Imposto de transmissão Inter Vivos (DOC. 06); (iv) TER 

SIDO AVERBADO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL, A CONSOLIDAÇÃO DA 

PROPRIEDADE EM NOME DA AUTORA (DOC. 05); (v) TER A AUTORA 

REALIZADO OS DOIS LEILÕES DO IMÓVEL, SEM QUE TENHA HAVIDO 

ARREMATANTES (DOC. 07); e, ainda por fim, ter a Autora notificado 

extrajudicialmente os Réus APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE 

EM SEU NOME, solicitação essa que não foi atendida. (DOC. 08).O pedido 

liminar foi deferido e a decisão devidamente cumprida pelo Oficial de 

Justiça.Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação, 

aduzindo, em síntese: 1) competência absoluta do juízo da recuperação 

judicial para processar a presente ação de reintegração de posse; 2) 

suspensão da presente ação pelo prazo de prorrogação da blindagem; 3) 

impossibilidade de reintegração de posse e da nulidade da garantia 

ofertada através de alienação fiduciária na CPR 1188950 e, por 

conseguinte, da consolidação da propriedade; 4) inexistência de 

constituição em mora da devedora - emitente da CPR e da nulidade da 

consolidação da propriedade; 5) inadimplemento contratual por parte da 

requerente e do direito que dele decorre em favor dos requeridos e do 

pedido contraposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56691 Nr: 1780-22.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEILSON GONÇALVES MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEILSON GONÇALVES MENDES 

- OAB:OABMT:20065/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Geral do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

REF 8: Defiro. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para emenda da inicial.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36345 Nr: 118-28.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. Pereira Rosa e Cia Ltda. ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Engebras Engenharia Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODINIR BRAZ GONÇALVES 
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JUNIOR - OAB:34608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o decurso do prazo para apresentação de resposta pelos 

requeridos, nomeio-lhes como curador especial a Defensoria Pública desta 

comarca.

 Remetam-se os autos à Defensoria Pública para que apresente resposta.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51926 Nr: 3440-85.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jhony Alves França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder Consórcio Seguro DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAIS DAIANE MAGALHAES 

PERES - OAB:15835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8184-A/MT

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38461 Nr: 1125-55.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Admilson Martins dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA KAROLLYNE FERREIRA 

DOS SANTOS PRADO - OAB:42199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, a fim de 

CONCEDER à parte autora o benefício do AUXÍLIO DOENÇA, nos termos do 

art. 33 e 61, da Lei 8.213/91, no valor de 91% (noventa e um por cento) 

sobre o salário de benefício, nunca inferior a um salário mínimo, que 

deverá ser pago mensalmente pelo instituto réu, desde a Data de Entrada 

do Requerimento administrativo (DER), com incidência de correção 

monetária, desde seus respectivos vencimentos, além de juros de mora 

calculados nos termos da Lei 11.960/09, este, a partir da citação, e o 

ABONO ANUAL de que trata o artigo 40 da Lei 8.213/91, com termo final 

(DCB) a data da publicação desta sentença, na forma do artigo 1-F da Lei 

9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09 (STJ – REsp. 1.726.516/PB, jul. 

27/03/2018).Honorários advocatícios pelo requerido no valor de 10% (dez 

por cento) sobre o valor das prestações vencidas, nos termos da Súmula 

nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente, com a 

implantação do benefício no sistema geral de Previdência 

Social.Presentes, ainda, os requisitos para concessão da tutela provisória, 

considerando a conclusão lançada na sentença (probabilidade do direito) 

e o risco de dano (considerando que se trata de verba que visa ao 

sustento da autora), razão pela qual CONCEDO TUTELA DE URGÊNCIA em 

favor da parte autora, determinando-se seja oficiado ao INSS para 

cumprimento imediato, sob pena de multa diária a ser fixada 

oportunamente.Isento de custas e despesas processuais, nos termos do 

artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93.Os valores atrasados deverão ser 

corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, de acordo com 

os índices previstos no art. 1º-F da Lei 9494/97, a partir de cada 

vencimento. Por não exceder a condenação o valor de 1.000 (um mil) 

salários mínimos, deixo de determinar a remessa à instância superior, nos 

termos do artigo 496, § 3.º, inciso I, do NCPC/2015. Oficie-se, com 

URGÊNCIA.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38163 Nr: 956-68.2015.811.0079

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO TEIXEIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Hercolis Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO DE ALMEIDA COSTA 

- OAB:OAB/ 16.921/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAIS BENTO DE RESENDE - 

OAB:11828/O, LARISSE BENTO DE RESENDE - OAB:12978/MT, Lélis 

Bento de Resende - OAB:12.675/MT, Luis Paulo Gonsalves de 

Resende - OAB:6272

 Vistos.

Intimem-se os habilitantes para providenciarem a regularização da 

representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção do presente incidente.

Oportunamente, conclusos para deliberação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60298 Nr: 3339-14.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio Miranda Souza 

- OAB:10296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Determino que a parte autora emende a petição inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, para adequá-la às determinações dos arts. 319 e 320 do 

Novo CPC, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único do Novo 

CPC), visto que não formulou pedido de assistência judiciária gratuita, 

tampouco procedeu ao recolhimento das custas e taxas devidas.

Aguarde-se em cartório. Transcorrido o prazo, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40659 Nr: 388-18.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU RAIMUNDO NEVES , ELZA CANDIDA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benjamim Rampelotto Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:3981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Chamo o feito à ordem.

Nos termos do parágrafo 1º do artigo 101 do CPC, “recorrente estará 

dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036829/10/2018 Página 934 de 998



questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”.

Deste modo, considerando-se o transcurso de longo prazo desde a 

sentença que extinguiu este feito (ante o não recolhimento das custas), 

certifique-se a Secretaria deste Juízo eventual resultado do julgamento do 

recurso de apelação interposto.

Após, conclusos para prosseguimento do feito.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45746 Nr: 419-04.2017.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEJORGE PEREIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:MT 12411-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:MT 12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamilla Karen Santos 

Carneiro - OAB:20480-O

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 66 da Lei 4.728/65 e no DL nº 

911/69, JULGO PROCEDENTE o pedido, declarando RESCINDIDO O 

CONTRATO E CONSOLIDANDO NAS MÃOS DA PARTE AUTORA O 

DOMÍNIO E A POSSE, plenos e exclusivos do bem, cuja apreensão liminar 

TORNO DEFINITIVA. Autorizo a venda pela autora, na forma do artigo 3º, § 

5º, do Decreto Lei nº 911/69. Cumpra-se o disposto no artigo 2º, do 

Decreto Lei nº 911/69 (devendo aplicar o preço da venda no pagamento 

de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo 

apurado, se houver, com a devida prestação de contas). Condeno a parte 

ré ao pagamento das custas do processo, despesas processuais e 

honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do 

valor do débito. As verbas da condenação serão corrigidas 

monetariamente, segundo o INPC.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60322 Nr: 3352-13.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrobom Produtos Agropecuários LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Damiani, AIRTON DAMIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE SOUZA - 

OAB:3608-B, MELCHIOR FULBER CAUMO - OAB:9918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR 

o patrono(a) da parte requerente, para que, providencie o deposito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, mediante Guia a ser retirada no site do 

Tribunal de Justiça, no link Guias online, no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, selecionando 

bairro, para que o Sr. Oficial de Justiça cumpra o mandado de Citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51155 Nr: 3060-62.2017.811.0079

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIAGRA CIA AGROPASTORIL ARUANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLENDA GONÇALVES DOS 

SANTOS - OAB:13639

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se a manifestação de REF 9 e o transcurso de longo prazo 

desde o protocolo da presente tutela cautelar requerida em caráter 

antecedente, determino seja a parte autora intimada para recolher as 

custas sobre o valor atribuído à causa, bem como para justificar a 

urgência nos moldes do art. 303 do CPC (urgência contemporânea à 

propositura da ação).

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento das custas, sob 

pena de indeferimento da petição inicial.

Por fim, conclusos para análise do pleito liminar.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47236 Nr: 1113-70.2017.811.0079

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KENY MARCIA DE PAULA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MADALENA DE PAULA E SILVA, 

JOSEMAR DE PAULA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA LARISSE ALVES 

ARAUJO - OAB:14130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Almeida Leão - 

OAB:17068/O, Jocicler Oliveira Nascimento - OAB:OAB/MT 19.222

 Vistos.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes (REF 31).

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso III, "b", do NCPC/2015.

 Isento as partes do pagamento das custas processuais remanescentes, 

se houver, nos termos do artigo 90, parágrafo 3º do NCPC.

Cada parte arcará com os honorários advocatícios de seus patronos.

Tendo em vista a preclusão lógica, bem como ausência de eventual 

providência por este Juízo, reconhece-se o trânsito em julgado (art. 1.000 

do NCPC).

Arquivem-se com as baixas necessárias e anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56440 Nr: 1662-46.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NKSB, HDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDBJDA-M, WJSReS, WJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX ALMEIDA LEAO - 

OAB:17068/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WEBERT CLINK DE CAMPOS 

ARRUDA - OAB:OAB-MT 19263

 Vistos.

 Considerando-se a ausência de energia elétrica neste fórum na data de 

hoje (24/10/2018), deverá a Secretaria deste Juízo impulsionar o feito 

designando nova data para audiência de conciliação.

 Cumpra-se. Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17105 Nr: 63-87.2009.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABILIO CESAR TARDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOV JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 63-87.2009.811.0079 – Cód.17105

ESPÉCIE: Execução Fiscal-Processo de Execução-PROCESSO CIVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Fazenda Pública Estadual.

PARTE REQUERIDA: Abílio Cesar Tardin

INTIMANDO(A, S):. ABILIO CESAR TARDIN, Filiação: José Tardin e 

Valentina Tebaldi Tardin, Endereço: Lugar Incerto e Não Sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada(requerida), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para EFETUAR, no prazo de 5 

(cinco) dias, contados da expiração do prazo do presente edital, O 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS no importe de R$ 547,64 

(quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), a que 

foi condenado nos termos da r.sentença proferida nos autos.

OBSERVAÇÕES: Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para 
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recolhimento da guia de custas e R$ 134,24 (cento e trinta e quatro reais e 

vinte e quatro centavos), para recolhimento da guia de taxa.

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 

“Custas e Taxas Finais ou Remanescentes”, preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF do pagante. Clicar no item “custas” 

incluir o valor das custas e clicar no item “taxa” e incluir o valor da taxa. O 

sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) na Central de Distribuição – Protocolo, 

no Fórum da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

Eu, Valcir Francisqueti - Gestora Geral - Responsável pelo CAA, digitei e 

assino.

 Ribeirão Cascalheira-MT, 26 de outubro de 2018.

Valcir Francisqueti

Gestor Geral

Responsável pelo CAA

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30508 Nr: 412-85.2012.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. J DE SOUZA, EVANDRO JOSÉ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria da Fazenda 

Pública Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 412-85.2012.811.0079 – Cód. 30508

ESPÉCIE: ICMS

PARTE REQUERENTE: E.J. de SOUZA

PARTE REQUERIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

INTIMANDO(A, S): EVANDRO JOSÉ DE SOUZA, Filiação: João Nogueira de 

Souza e Adélia Padilha de Souza : Lugar Incerto e Não Sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada(requerida), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para EFETUAR, no prazo de 5 

(cinco) dias, contados da expiração do prazo do presente edital, O 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS no importe de R$ 673,54 

(seiscentos e setenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), a que 

foi condenado nos termos da r.sentença proferida nos autos fls. 29/30.

OBSERVAÇÕES: Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo 

R$ 389,21 (trezentos e oitenta e nove reais e vinte e um centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 284,33 (duzentos e oitenta e quatro 

reais e trinta e três centavos), para recolhimento da guia de taxa.

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 

“Custas e Taxas Finais ou Remanescentes”, preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF do pagante. Clicar no item “custas” 

incluir o valor das custas e clicar no item “taxa” e incluir o valor da taxa. O 

sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) na Central de Distribuição – Protocolo, 

no Fórum da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

Eu, Valcir Francisqueti - Gestora Geral - Responsável pelo CAA, digitei e 

assino.

 Ribeirão Cascalheira-MT, 26 de outubro de 2018.

Valcir Francisqueti

Gestor Geral

Responsável pelo CAA

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30825 Nr: 735-90.2012.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO P DE BRITO MOVEIS, Márcio Pereira 

de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria da Fazenda 

Pública Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 735-90.2012.811.0079 – Cód. 30825

ESPÉCIE: ICMS

PARTE REQUERENTE: MARCIO P DE BRITO MÓVEIS

PARTE REQUERIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

INTIMANDO(A, S): MÁRCIO PEREIRA DE BRITO, Filiação: Júlio Barbosa de 

Brito e Filomena Pereira de Brito : Lugar Incerto e Não Sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada(requerida), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para EFETUAR, no prazo de 5 

(cinco) dias, contados da expiração do prazo do presente edital, O 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS no importe de R$ 549,63 

(quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r.sentença proferida nos autos fls. 24/24v.

OBSERVAÇÕES: Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 136,23 (cento e trinta e seis reais e 

vinte e três centavos), para recolhimento da guia de taxa.

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 

“Custas e Taxas Finais ou Remanescentes”, preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF do pagante. Clicar no item “custas” 

incluir o valor das custas e clicar no item “taxa” e incluir o valor da taxa. O 

sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) na Central de Distribuição – Protocolo, 

no Fórum da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

Eu, Valcir Francisqueti - Gestora Geral - Responsável pelo CAA, digitei e 

assino.

 Ribeirão Cascalheira-MT, 26 de outubro de 2018.

Valcir Francisqueti

Gestor Geral

Responsável pelo CAA

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35198 Nr: 1870-69.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romes Tomain

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio de Morais Pinto Júnior 

- OAB:MT 3652-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADRIANO RADUAN, 

para devolução dos autos nº 1870-69.2014.811.0079, Protocolo 35198, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30463 Nr: 367-81.2012.811.0079

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TWOC, DADOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deusiano Ferreira dos Santos - 

OAB:OAB/MT 6883-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 367-81.2012.811.0079 – Cód. 30463

ESPÉCIE: Alimentos-Provisionais-Processo Cautelar-PROCESSO CIVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: THAMMER WALLYSON OLIVEIRA COSTA.

PARTE REQUERIDA: WILSON FERREIRA COSTA

INTIMANDO(A, S):. WILSON FERREIRA COSTA, Filiação: Firmino Ferreira 

da Costa e Alexandrina M.C. Costa, Endereço: Lugar Incerto e Não Sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada(requerida), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para EFETUAR, no prazo de 5 

(cinco) dias, contados da expiração do prazo do presente edital, O 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS no importe de R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), a que foi condenado 

nos termos da r.sentença proferida nos autos.

OBSERVAÇÕES: Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo 
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R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para 

recolhimento da guia de custas.

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 

“Custas e Taxas Finais ou Remanescentes”, preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF do pagante. Clicar no item “custas” 

incluir o valor das custas e clicar no item “taxa” e incluir o valor da taxa. O 

sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) na Central de Distribuição – Protocolo, 

no Fórum da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

Eu, Valcir Francisqueti - Gestora Geral - Responsável pelo CAA, digitei e 

assino.

 Ribeirão Cascalheira-MT, 26 de outubro de 2018.

Valcir Francisqueti

Gestor Geral

Responsável pelo CAA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36103 Nr: 2658-83.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMILCAR TOBIAS, Cacilda Rondelli Tobias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENJAMIN RAMPELOTTO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA HELENA 

MANZANARES SOUTO - OAB:199322/SP, MARCELLINO SOUTO - 

OAB:58066/SP, RICARDO VIDAL - OAB:2679/O, SALATIEL CANDIDO 

LOPES - OAB:132010/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leidamar Cândida Silva 

Ferrari - OAB:OAB/MT 9.697, RAUL ASTUTTI DELGADO - OAB:6682/B

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte exequente 

para que junte aos autos cópias dos documentos solicitados pelo 

Departamento de Depósitos Judiciais juntado em 26/10/2018, ref. 128.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32614 Nr: 1069-90.2013.811.0079

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Xavier Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 1069-90.2013.811.0079 – Cód.32614

ESPÉCIE: Ação Civil Pública-Processo de Conhecimento- PROCESSO 

CIVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Ministério Público do Estado do Mato Grosso.

PARTE REQUERIDA: Raimundo Xavier Pereira da Silva.

INTIMANDO(A, S):. RAIMUNDO XAVIER PEREIRA DA SILVA, Filiação: 

Antônio Raimundo Pereira e Maria Brito da Costa Pereira, Endereço: Lugar 

Incerto e Não Sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada(requerida), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para EFETUAR, no prazo de 5 

(cinco) dias, contados da expiração do prazo do presente edital, O 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS no importe de R$ 609,35 

(seiscentos e nove reais e quarenta e cinco centavos), a que foi 

condenado nos termos da r.sentença proferida nos autos.

OBSERVAÇÕES: Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo 

R$ 474,48 (quatrocentos e setenta e quatro reais e quarenta e oito 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 134,87 (cento e trinta 

e quatro reais e oitenta e sete centavos), para recolhimento da guia de 

taxa.

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 

“Custas e Taxas Finais ou Remanescentes”, preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF do pagante. Clicar no item “custas” 

incluir o valor das custas e clicar no item “taxa” e incluir o valor da taxa. O 

sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) na Central de Distribuição – Protocolo, 

no Fórum da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

Eu, Valcir Francisqueti - Gestora Geral - Responsável pelo CAA, digitei e 

assino.

 Ribeirão Cascalheira-MT, 26 de outubro de 2018.

Valcir Francisqueti

Gestor Geral

Responsável pelo CAA

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32612 Nr: 1067-23.2013.811.0079

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heliezer de Souza Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 1067-23.2013.811.0079 – Cód. 32612

ESPÉCIE: DANO AMBIENTAL

PARTE REQUERENTE: MNISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO.

PARTE REQUERIDA: HELIEZER DE SOUZA CARDOSO

INTIMANDO(A, S): HELIEZER DE SOUZA CARDOSO, Filiação: : Lugar 

Incerto e Não Sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada(requerida), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para EFETUAR, no prazo de 5 

(cinco) dias, contados da expiração do prazo do presente edital, O 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS no importe de R$ 549,63 

(quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r.sentença proferida nos autos fls. 53/53v.

OBSERVAÇÕES: Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 136,23 (cento e trinta e seis reais e 

vinte e três centavos), para recolhimento da guia de taxa.

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 

“Custas e Taxas Finais ou Remanescentes”, preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF do pagante. Clicar no item “custas” 

incluir o valor das custas e clicar no item “taxa” e incluir o valor da taxa. O 

sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) na Central de Distribuição – Protocolo, 

no Fórum da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

Eu, Valcir Francisqueti - Gestora Geral - Responsável pelo CAA, digitei e 

assino.

 Ribeirão Cascalheira-MT, 26 de outubro de 2018.

Valcir Francisqueti

Gestor Geral

Responsável pelo CAA

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32547 Nr: 1001-43.2013.811.0079

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTÔNIO TOMAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 1001-43.2013.811.0079 – Cód. 32547

ESPÉCIE: Ação Civil Pública- Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Conhecimento-Conhecimentos Especiais-Procedimento de 

Conhecimento-Processo de Conhecimento-PROCESSO CIVIEL E DO 

TRABALHO
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PARTE REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO.

PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTÔNIO TOMAZ.

INTIMANDO(A, S): JOSÉ ANTÔNIO TOMAZ, Filiação: José Tomaz Neto e 

Delzira da Silva Tomaz, Endereço: Lugar Incerto e Não Sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada(requerida), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para EFETUAR, no prazo de 5 

(cinco) dias, contados da expiração do prazo do presente edital, O 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS no importe de R$ 547,64 

(quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), a que 

foi condenado nos termos da r.sentença proferida nos autos.

OBSERVAÇÕES: Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 134,24 (cento e trinta e quatro reais e 

vinte e quatro centavos), para recolhimento da guia de taxa.

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 

“Custas e Taxas Finais ou Remanescentes”, preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF do pagante. Clicar no item “custas” 

incluir o valor das custas e clicar no item “taxa” e incluir o valor da taxa. O 

sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) na Central de Distribuição – Protocolo, 

no Fórum da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

Eu, Valcir Francisqueti - Gestora Geral - Responsável pelo CAA, digitei e 

assino.

 Ribeirão Cascalheira-MT, 26 de outubro de 2018.

Valcir Francisqueti

Gestor Geral

Responsável pelo CAA

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35348 Nr: 2007-51.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Dulce Vieira de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Barros Alves Lima - 

OAB:MT/ 16.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADRIANO RADUAN, 

para devolução dos autos nº 2007-51.2014.811.0079, Protocolo 35348, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35196 Nr: 1868-02.2014.811.0079

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano de Almeida Costa - 

OAB:OAB/MT 16.921/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcrécia da Silva Marques 

Francisqueti - OAB:MT0017247B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 1868-02.2014.811.0079 – Cód. 35196

ESPÉCIE: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MARIA SOLEDADE DO NASCIMENTO.

PARTE REQUERIDA: RAIMUNDO DO NASCIMENTO.

INTIMANDO(A, S): RAIMUNDO DO NASCIMENTO, Filiação: Messias do 

Nascimento e Margarida Batista de Sousa, Endereço: Lugar Incerto e Não 

Sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada(requerida), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para EFETUAR, no prazo de 5 

(cinco) dias, contados da expiração do prazo do presente edital, O 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS no importe de R$ 547,64 

(quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), a que 

foi condenado nos termos da r.sentença proferida nos autos.

OBSERVAÇÕES: Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 134,24 (cento e trinta e quatro reais e 

vinte e quatro centavos), para recolhimento da guia de taxa.

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 

“Custas e Taxas Finais ou Remanescentes”, preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF do pagante. Clicar no item “custas” 

incluir o valor das custas e clicar no item “taxa” e incluir o valor da taxa. O 

sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) na Central de Distribuição – Protocolo, 

no Fórum da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

Eu, Valcir Francisqueti - Gestora Geral - Responsável pelo CAA, digitei e 

assino.

 Ribeirão Cascalheira-MT, 26 de outubro de 2018.

Valcir Francisqueti

Gestor Geral

Responsável pelo CAA

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 16438 Nr: 1124-17.2008.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAS, SMAdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 1124-17.2008.811.0079 – Cód.16438

ESPÉCIE: Ação Civil Pública-Processo de Conhecimento- PROCESSO 

CIVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Sonia Maria Azevedo da silva

PARTE REQUERIDA: Jucelino Antônio de Oliveira.

INTIMANDO(A, S):. JUCELINO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, Filiação: João 

Antônio de Oliveira e Alzira Maria da Silva de Oliveira, Endereço: Lugar 

Incerto e Não Sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada(requerida), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para EFETUAR, no prazo de 5 

(cinco) dias, contados da expiração do prazo do presente edital, O 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS no importe de R$ 549,63 

(quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r.sentença proferida nos autos.

OBSERVAÇÕES: Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 136,23 ( cento e trinta e seis reais e 

vinte e três centavos), para recolhimento da guia de taxa.

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 

“Custas e Taxas Finais ou Remanescentes”, preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF do pagante. Clicar no item “custas” 

incluir o valor das custas e clicar no item “taxa” e incluir o valor da taxa. O 

sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) na Central de Distribuição – Protocolo, 

no Fórum da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

Eu, Valcir Francisqueti - Gestora Geral - Responsável pelo CAA, digitei e 

assino.

 Ribeirão Cascalheira-MT, 26 de outubro de 2018.

Valcir Francisqueti

Gestor Geral

Responsável pelo CAA

Comarca de Rio Branco

Vara Única
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41530 Nr: 1705-35.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurino Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oswaldo Alvarez de 

Campos Junior - OAB:6702/MT, Rodrigo Francisco de Souza - 

OAB:OAB/MT 19.474

 Processo nº 1705-35.2016.811.0052 – Código 41530

Vistos, etc..

Em detida análise, DETERMINO seja EXPEDIDA nova carta precatória à 

Comarca de Araputanga/MT (endereço declinado à ref. 14), com o fito de 

intimar o réu MAURINO ALVES DA SILVA para oferecer resposta à 

acusação no PRAZO DE 10 DIAS.

 Ademais, seja o réu advertido pelo Sr. Meirinho que transcorrido “in albis” 

o prazo, será nomeado defensor dativo para representá-lo neste 

processo.

 INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 42617 Nr: 228-40.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Pereira da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em contato telefônico com o Dr. Roberto Gomes de 

Azevedo, fica agendada a pericia para a data de 26/11/2018, a partir das 

09:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46846 Nr: 2344-19.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanessa Stela Souza Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

INTIME-SE a Autarquia demandada para se manifestar sobre o laudo, no 

prazo de 30 (trinta) dias.

Após, voltem-me conclusos para a prolação da sentença.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48488 Nr: 3156-61.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emerson Gonçalves Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João de Freitas Novais II - 

OAB:MT - 12052

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 8890 Nr: 939-94.2007.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinalva Ribeiro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT - 

11.283-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Código: 8890)

Vistos etc.,

Trata-se de Cumprimento de Sentença movido contra Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS.

Verifica-se que houve o pagamento do RPV/PRECATÓRIO expedido, 

sendo que o valor depositado foi levantado pela parte exequente por meio 

de Alvará.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Dispõe o artigo 924 e 925 do CPC/2015:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.”

No caso dos autos, verifica-se que houve quitação da dívida e, via de 

consequência, a extinção da execução é medida que se impõe.

Por todo exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, em face do cumprimento 

da obrigação pela parte executada, nos termos dos artigos 924 e 925, 

ambos do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte executada em custas processuais, nos termos 

do artigo 8, §1º, da Lei 8.620/93 e artigo 3º da Lei 7.603/01.

Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em 

julgado a sentença nesta data, desnecessária a intimação das partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54597 Nr: 2777-86.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hilda Silva de Oliveira Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:OAB/MT 14.469-A, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - 

OAB:42277

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46335 Nr: 2057-56.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Noroeste de Mato 

Grosso LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R J Souza Comercio ME, Rubens Jesus de 

Souza, Cleves Jesus de Souza, Angelica Fernandes de Lima souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - OAB:MT 

- 11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para manifestar-se no prazo legal, 
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acerca da certidão de referência 28.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11788 Nr: 1091-74.2009.811.0052

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elviro da Rocha Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:OAB/MT 13.245-A, Paulo Roberto Canhete Diniz - 

OAB:13.239-A/MT

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente acerca do desarquivamento dos 

presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32845 Nr: 1294-94.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Nelson Pereira de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para manifestar-se no prazo legal, 

acerca do cálculo de folhas 209/210.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 10679 Nr: 29-96.2009.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Uberlandes José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Besson Bissi - 

OAB:11228/MT, Eliane Assunção Beltramini - OAB:MT-12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para manifestar-se no prazo legal, 

acerca do cálculo de folhas 154/156.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 8956 Nr: 1011-81.2007.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Joaquim Bras Tiso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para manifestar-se no prazo legal, 

acerca do cálculo de folhas 237/239.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 13466 Nr: 129-80.2011.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Valdevino Antunes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:MT - 11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Alceu Dalle Laste - 

OAB:Procurador

 (Código: 13466)

Vistos etc.,

Trata-se de Cumprimento de Sentença movido contra Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS.

Verifica-se que houve o pagamento do RPV/PRECATÓRIO expedido, 

sendo que o valor depositado foi levantado pela parte exequente por meio 

de Alvará.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Dispõe o artigo 924 e 925 do CPC/2015:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.”

No caso dos autos, verifica-se que houve quitação da dívida e, via de 

consequência, a extinção da execução é medida que se impõe.

Por todo exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, em face do cumprimento 

da obrigação pela parte executada, nos termos dos artigos 924 e 925, 

ambos do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte executada em custas processuais, nos termos 

do artigo 8, §1º, da Lei 8.620/93 e artigo 3º da Lei 7.603/01.

Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em 

julgado a sentença nesta data, desnecessária a intimação das partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30071 Nr: 1261-75.2011.811.0052

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:MT - 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 30071

 Vistos etc.,

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA 

NACIONAL em desfavor de CARLOS ROBERTO DOS SANTOS, todos 

qualificados nos autos.

A parte exequente informou o parcelamento do débito (fl.15), requerendo 

para tanto, a suspensão do feito pelo prazo de 180 dias.

Às fls. 21/23, a parte executada informa que o parcelamento é de 48 

vezes, e pugnou pela extinção do feito.

Às fls. 25/26, foi determinada a suspensão do feito por 4 anos.

Decorrido o prazo (fl. 27), a parte exequente requereu a extinção do feito 

(fl. 30/32), tendo em vista o pagamento/cancelamento do crédito 

exequendo.

Os autos vieram conclusos.

Diante do fato a parte executada ter quitado a dívida objeto do pedido 

inaugural, inexiste razão para prosseguimento do feito, razão porque, com 

espeque no art. 924, inciso II, c/c o art. 925, ambos do CPC, DECLARO 

EXTINTA a vertente execução fiscal.

 Condeno a parte executada no pagamento dos honorários advocatícios 

no patamar de 10% sobre o valor de débito, nos termos do artigo 85, § 10 

do CPC, e em respeito ao princípio da causalidade.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, ao ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31974 Nr: 433-11.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Gomes Jardim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT - 

11.283-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Código: 31974

Vistos etc.,

Verifico que a parte exequente requereu remessa à contadoria do juízo 

para efetuar o cálculo, uma vez que o valor do benefício fixado é maior 

que o salário mínimo.

DEFIRO o pedido, devendo a Secretaria da Vara fazer remessa dos autos 

à Contadoria do Juízo.

Com a juntada dos Cálculos, INTIMEM-SE as partes para manifestação, NO 

PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS.

Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33431 Nr: 406-91.2014.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Terezinha da Silva Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Código: 33431)

Vistos etc.,

INTIMEM-SE as partes para, no PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, 

especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento.

 Ressalte-se que transcorrido o prazo sem manifestação, será encerrada 

a instrução probatória.

Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11746 Nr: 1045-85.2009.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rosa de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Código: 11746)

Vistos etc.,

Tendo em vista o trânsito em julgado dos Acórdãos de fls. 56/59 e 69/72-v 

que fixaram os parâmetros para o cumprimento de sentença nos 

Embargos à Execução (código 34321), determino:

1) Translade-se cópia da sentença de fls. 21/24 e dos acórdãos de fls. 

56/59 e 69/72-v proferidos nos autos 34321 para estes autos.

2) Após, INTIME-SE a parte exequente para que proceda a juntada do 

demonstrativo do débito atualizado, conforme os parâmetros fixados.

3) Uma vez juntado os cálculos, EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente 

do tribunal competente, precatório em favor da parte exequente, 

observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição Federal (artigo 

535, § 3º, I, CPC/2015). Em se tratando de obrigação de pequeno valor, 

expeça-se a RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo para efetuar o pagamento de obrigação, 

NO PRAZO DE 02 (DOIS) MESES contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente (artigo 535, § 3ª, II, CPC/2015).

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33081 Nr: 98-55.2014.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oldina Kusther

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 33081

Visto etc.,

AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

CUMPRA-SE

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 10473 Nr: 1025-31.2008.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldina Nunes da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Neula de Fátima Miranda - 

OAB:MT - 6.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Amorim Santos 

Silva - OAB:Mat.1672270

 Código: 10473

Visto etc.,

AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

CUMPRA-SE

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31081 Nr: 941-88.2012.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldina Nunes da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:MT - 

11.574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 31081

Visto etc.,

AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

CUMPRA-SE

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 34161 Nr: 968-03.2014.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 34161

Vistos etc.,

INTIME-SE Autarquia demandada para que IMPLANTE IMEDIATAMENTE o 

benefício concedido, devendo a Vara Única remeter cópia dos 

documentos necessários para tanto.

Após, REMETAM-SE os autos ao E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

(artigo 109, § 3º, CF/88), procedendo às anotações e baixas necessárias, 

bem como, grafando nossas sinceras homenagens.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32233 Nr: 690-36.2013.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria de Jesus Rodrigues
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Código: 32233)

Vistos etc.,

Trata-se de Cumprimento de Sentença movido contra Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS.

Verifica-se que houve o pagamento do RPV/PRECATÓRIO expedido, 

sendo que o valor depositado foi levantado pela parte exequente por meio 

de Alvará.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Dispõe o artigo 924 e 925 do CPC/2015:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.”

No caso dos autos, verifica-se que houve quitação da dívida e, via de 

consequência, a extinção da execução é medida que se impõe.

Por todo exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, em face do cumprimento 

da obrigação pela parte executada, nos termos dos artigos 924 e 925, 

ambos do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte executada em custas processuais, nos termos 

do artigo 8, §1º, da Lei 8.620/93 e artigo 3º da Lei 7.603/01.

Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em 

julgado a sentença nesta data, desnecessária a intimação das partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53899 Nr: 2318-84.2018.811.0052

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdSV, LPdS, LdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassia Jordana Ribeiro 

Gusmão Marques - OAB:MT - 25084/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, designei audiência de conciliação para o dia 

05/12/2018 às 12:30 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38617 Nr: 180-18.2016.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Bastos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar o patrono do reeducando para manifestar-se no prazo 

legal, acerca do laudo pericial de referência 126.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31943 Nr: 402-88.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Bento Eliziário

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para manifestar-se no prazo legal, 

acerca do cálculo de folhas 149.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30331 Nr: 168-43.2012.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creuza Zacarrias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT - 

11.283-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 30331

Vistos etc.,

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, bem como o trânsito em julgado do acórdão, INTIME-SE a parte 

AUTORA para, querendo, ingressar com cumprimento de sentença, NO 

PRAZO IMPRETERÍVEL DE 30 (TRINTA) DIAS.

Havendo manifestação, façam-me CONCLUSOS.

Transcorrido o prazo “in albis”, ao arquivo com as baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 34199 Nr: 990-61.2014.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anaides da Silva Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Código: 34199)

Vistos etc.,

INTIMEM-SE as partes para, no PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, 

especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento.

 Ressalte-se que transcorrido o prazo sem manifestação, será encerrada 

a instrução probatória.

Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39528 Nr: 584-69.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos José de Oliveira, Lilian Drazdauskas Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Américo José Januacely de Oliveira, Maria de 

Lourdes da Silva Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para manifestar-se no prazo legal, 

acerca do Ofício juntada à referência 53.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 55609 Nr: 3355-49.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que designei audiência de conciliação para o dia 

21/11/2018 às 12:45 horas.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53729 Nr: 2225-24.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO LEMES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14374

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 49344 Nr: 3602-64.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvio João da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URUGUAIANA CONSTRUÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ME, Luiz Antônio Berto, Lucimara 

Silva Perête Berto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ALBERTO DA CRUZ - 

OAB:20475/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELLY APPARECIDA 

STORTI ASSUNÇÃO - OAB:21240/O, Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635/MT, Mirian Costa Cardoso - OAB:OAB/MT 6.361

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45095 Nr: 1455-65.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPdNR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:MT - 21378-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para manifestar-se no prazo legal, 

acerca da certidão de referência 46.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39701 Nr: 677-32.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Oenning Dias, Valdeir Ferreira de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10316/O

 Processo nº 677-32.2016.811.0052 – Código 39701.

Vistos em correição.

Em detida análise, DEFIRO “in totum” o pleito Ministerial (ref. 16), pelo que 

DETERMINO seja expedida carta precatória à Comarca de Barra do 

Bugres, nos endereços declinados, visando a citação dos denunciados 

THIAGO OENNING DIAS e VALDEIR FERREIRA DE SOUZA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 85515 Nr: 3686-91.2018.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Batista Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Éder José de Oliveira - 

OAB:18013, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:11324/O

 Processo Eletrônico nº 3686-91.2018.811.0032

Código nº 85515

 Vara Única

Vistos.

 Recebo a presente missiva precatória, uma vez que, de acordo com os 

requisitos legais do artigo 354 do CPP.

Designo audiência de instrução, a ser realizada no dia 21 de Fevereiro de 

2019, às 17h45min.

Faça-se, pois, as intimações necessárias, podendo a segunda via ou sua 

cópia servir de mandado e contrafé. Comuniquem-se, também, ao Juízo 

Deprecante todos os dados pertinentes, para os fins cabíveis, solicitando, 

se for o caso, os documentos faltantes, tudo de acordo com o 

estabelecido na na CNGC/MT, Capítulo 2, Seção 7.

Cumpra-se conforme o deprecado.

Intime-se.

 Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 71429 Nr: 514-78.2017.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCeFeI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, forte nos fundamentos de fato e de direito alhures, 

HOMOLOGO a desistência do processo e, por consectário, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem resolução do mérito, tudo com 

fundamento no art. 485, VI e VIII, do Novo CPC.Revogo toda e qualquer 

medida constritiva que porventura tenha sido realizada nos autos.Condeno 

a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes últimos que arbitro no importe de 10% (dez por cento) 

do valor atribuído à causa, com fulcro no §10° do art.85, do CPC..Por 

oportuno, DETERMINO ainda a expedição de alvará para levantamento do 

valor depositado a título de diligência do oficial de justiça, bem assim, o 

levantamento da constrição realizada nos veículos da parte requerida. 

Arquive-se definitivamente, com as anotações e baixas 

necessárias.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. Rosário Oeste/MT, 25 de outubro de 

2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 83406 Nr: 2618-09.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUMERCINDO VENTURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENICE MARIA BORGES - 

OAB:3617/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A parte requerida contestou a ação obdecendo o prazo lhe concedido. 

Nos termos da Legislação vigente e Proviimento 56/2007-CGJ impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 66019 Nr: 876-17.2016.811.0032

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JRSdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKdSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EURICO MARQUES LUZ - 

OAB:6070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, DECLARO O FEITO SANEADO. Constato ser imprescindível a 

realização de audiência de instrução, e por isso, designo o dia 10 de abril 

de 2019, às 13hr30min, na sala de audiências deste Fórum para 

realização do ato. A parte autora já arrolou suas testemunhas. Assim, 

intime-se a parte requerida pessoalmente para que compareça à audiência 

acompanhada de advogado, e para que apresente, por petição ou 

diretamente no balcão da secretaria, no prazo de 10 (dez) dias, o rol de 

testemunhas que irão depor em Juízo, sob pena de preclusão. Deverá o(a) 

oficial de justiça, no ato de intimação, indagar à requerida se possui 

condições financeiras de constituir advogado, devendo certificar nos 

autos, e em caso negativo, os autos deverão ser remetidos à Defensoria 

Pública para ciência da audiência. Intime-se também a parte autora e se 

advogado. As testemunhas devem comparecer independentemente de 

intimação, salvo demonstração de necessidade de intimação pelo juízo. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 81923 Nr: 1725-18.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTERLINA APARECIDA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLLYANA JOAQUIM MORAIS 

COSTA - OAB:18792/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1725-18.2018.811.0032

Código n.º 81923

Vara Única

Vistos.

À vista de tudo que nos autos consta, DEFIRO o pleito de ref: 25.

Expeça-se novo mandado de citação á parte requerida, no endereço 

mencionado.

Após, voltem-me conclusos para providências cabíveis.

Cite-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 25 de outubro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 77274 Nr: 3684-58.2017.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Crédito de Livre Admissão de Assoc. Centro 

Norte - Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário José de Souza Martins, Adriano Manoel 

de Almeida Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar a COMPLEMENTAÇÃO de diligências no valor de 

R$ 998,00(novecentos e noventa e oito reais), referente ao cumprimento 

do mandado na localidade de Jatobá Vão da Serra Distro de Bauxi, a ser 

ser recolhido através de Guia de Diligências, nos termos do provimento 

07/2017-CGJ/MT., a qual pode ser retirada no site em 

http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou diretamente da tela inicial do tjmt em 

aba serviços, icone Guias e preencher as lacunas com o numero único do 

processo e pesquisar e sempre marcar horário especial e seguir as 

listagens do sistema ou caso não consiga entrar em contato na Secretaria 

da Vara Única desta Comarca para esclarecimento e demais detalhes do 

sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 23128 Nr: 286-84.2009.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Pessoa de Araújo, Marina Ferreira de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick henrique dias Prado - 

OAB:17642, Giselia Silva Rocha - OAB:14241/MT, Roque Pires da 

Rocha Filho - OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo, 

apresentar impugnação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 70061 Nr: 2735-68.2016.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. M. DE ALMEIDA MARTINS – ASSESSORIA, 

ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL – ME, Mário José de Souza Martins, 

Zilei Fatima de Almeida Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar a COMPLEMENTAÇÃO de diligências no valor de 

R$ 1.200,00(mil e duzentos reais ), referente ao cumprimento do mandado 

no Vão da Serra - Jatobá Bauxi Município desta cidade de Rosário Oeste 

MT , a ser ser recolhido através de Guia de Diligências, nos termos do 

provimento 07/2017-CGJ/MT., a qual pode ser retirada no site em 

http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou diretamente da tela inicial do tjmt em 

aba serviços, icone Guias e preencher as lacunas com o numero único do 

processo e pesquisar e sempre marcar horário especial e seguir as 

listagens do sistema ou caso não consiga entrar em contato na Secretaria 

da Vara Única desta Comarca para esclarecimento e demais detalhes do 

sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27258 Nr: 1805-60.2010.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza Andrade Carneiro do Monte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jesus Vieira de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 9.309, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - MT - OAB:Mat. 1526582

 A parte requerida apresentou contestação às fls.85/94, alegando 

preliminarmente a isenção das custas e honorários advocatícios, caso a 

Autarquia venha a ser condenado, em razão da autora ser beneficiada da 

Justiça gratuita e que seja julgado improcedente os pedidos da autora.Com 

efeito, insta salientar que em consequência, a requerida deverá suportar 

as custas processuais e os honorários advocatícios, os quais devem ser 

arbitrados de acordo com os critérios do art. 82, § 2, do NCPC, e em 

patamar condizente com a atividade profissional da advocacia.Assim, não 

há preliminar a ser apreciada. Partes legitimas e bem 

representadas.Pressupostos processuais de validade e existência da 

relação processual presentes.Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, 

fixando como ponto controvertido a presença dos requisitos legais do 

beneficio previdenciário em tela.Intimem-se as partes para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir (se 

assim o quiserem), bem assim para que depositem o respectivo rol de 

testemunhas que deporão em juízo e que deverão comparecer 
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independentemente de intimação, ACASO AINDA NÃO TENHAM 

APRESENTADO.Desde já designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 11 de dezembro de 2018, às 14hrs00min.Intime-se.Cumpra-se 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 51978 Nr: 2002-44.2012.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Loudoria de Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - 

OAB:14241/MT, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

Trata-se de Ação de Beneficio Previdenciário- Aposentadoria por Idade 

(rural), ajuizada por MARIA LOUDORIA DE MACEDO, em face do 

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, alegando, para 

tanto, ter preenchidos os requisitos para a concessão do referido 

beneficio previdenciário.

Inicialmente, nos termos do art. 357 do Novo Código de Processo Civil, 

passo a sanear o feito.

 Os autos foram sentenciados em 16/06/2014 (fls.90/94) e a autora 

manejou recurso de apelação contra sentença que objetivava a 

concessão-de beneficio previdenciário por idade e em decisão do 

Supremo Tribunal Federal, a apelação foi parcialmente provida, para anular 

a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para fins 

de intimação da parte autora, sob pena de extinção do feito.

No vertente caso, a autora ao tentar realizar o agendamento, via internet 

foi surpreendida com a informação de que é impossível realizar o 

agendamento do beneficio aposentadoria por idade, haja vista que já 

existe beneficio da mesma natureza para o NIT da parte autora.

A parte requerida apresentou contestação às fls. 50/62, alegando 

preliminarmente a isenção das custas e honorários advocatícios, caso a 

Autarquia venha a ser condenado, em razão da autora ser beneficiada da 

Justiça gratuita e dispensa da audiência do artigo 334 do CPC e que seja 

julgado improcedente os pedidos da autora.

Com efeito, insta salientar que em consequência, a requerida deverá' 

suportar as custas processuais e os honorários advocatícios, os quais 

devem ser arbitrados de acordo com os critérios do art. 82, § 2', do NCPC, 

e em patamar condizente com a atividade profissional da advocacia e em 

relação a audiência de conciliação em razão de não ser passível a 

composição este Juízo entender ser excepcional a realização da 

audiência de instrução para coleta de provas na instrução processual.

Assim, não há preliminar a ser apreciada.

 Partes legitimas e bem representadas.

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.

Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a presença dos requisitos legais do beneficio previdenciário 

em tela.

 Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir (se assim o quiserem), bem assim para 

que depositem o respectivo rol de testemunhas que deporão em juízo e 

que deverão comparecer independentemente de intimação, ACASO AINDA 

NÃO TENHAM APRESENTADO.

 Desde já, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de 

dezembro de 2018, às 15h00min.

 Intime-se,

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

As Providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 85630 Nr: 3762-18.2018.811.0032

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jailson Dias da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HARIADINY HALESSA DE 

ALMEIDA LOBATO - OAB:22992/O

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito INDEFIRO o 

pedido de revogação da prisão preventiva, o que faço pelos fundamentos 

alhures declinados, além daqueles já delineados na decisão que a 

decretou, tudo com fundamento no art. 312 e ss. do Código de Processo 

Penal.Ciência ao MPE.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.Às providências.Rosário Oeste/MT, 25 de outubro de 

2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82244 Nr: 1917-48.2018.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Christian Eduardo Campos dos Santos, Valclei 

de Jesus Conceição, Lucas dos Santos Gomes Cardoso, Arilson de 

Oliveira Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:, 

JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS FERLETE - OAB:6404, THIAGO 

RODRIGO DE BRITO MOTTA CARVALHO - OAB:24402/O

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, INDEFIRO 

o pedido de revogação da prisão preventiva, o que faço pelos 

fundamentos alhures declinados, além daqueles já delineados na decisão 

que a decretou, tudo com fundamento no art. 312 e ss. do Código de 

Processo Penal.Por oportuno, no que cerne ao pedido de antecipação da 

audiência de instrução e julgamento, aponto para sua inviabilidade, 

notadamente porque este juízo se encontra com a pauta assoberbada, 

com audiência já marcadas para o mês de maio de 2019, razão pela qual 

INDEFIRO o pleito, ficando a assentada mantida para a data outrora 

marcada.Finalmente, OFICIE-SE a Cadeia Pública para que preste 

esclarecimentos acerca dos fatos noticiados pelo réu.Ciência ao 

MPE.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Ciência ao MPE.Às providências.Rosário Oeste/MT, 26 de outubro de 

2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 83898 Nr: 2852-88.2018.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUENDER CESAR DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de dilação de prazo formulado pela parte autora.

Decorrido o lapso temporal solicitado, intime-se a parte autora para 

promover o regular andamento processual.

Intime-se.

Cumpra-se.

Ás providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 75932 Nr: 2927-64.2017.811.0032

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Alessi

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - 

OAB:10777/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, 

assim como do artigo 320, ambos do Código de Processo Civil. Assim, não 

sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, recebo a 

petição inicial.
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 Citem-se os réus desconhecidos ou em local incerto e possíveis 

interessados, via edital, para querendo responder a presente ação.

Citem-se, pessoalmente, os confinantes conhecidos e nominados nos 

endereços declinados na exordial, conforme preceitua o art. 242, “caput” 

do CPC, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, em havendo interesse, 

contestem a presenta ação nos termos da lei.

Intimem-se, para que manifestem eventual interesse na causa, a União, o 

Estado e o Município, encaminhando-se a cada ente cópia da inicial e dos 

documentos que a instruíram.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 73086 Nr: 1450-06.2017.811.0032

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Cândida Prudente de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ANTONIO MENDES DA 

SILVA - OAB:12433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Inicialmente, verificando-se que a petição inicial preenche os requisitos 

dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, e não sendo o caso de 

aplicação do art. 321, do mesmo Diploma, recebo a petição inicial.

A pretensão inaugural cinge-se a postulação de exibição de documento 

por intermédio de processo preparatório, uma vez que pretende a parte 

autora verificar a viabilidade de posterior ajuizamento de ação judicial 

própria para vindicar o direito de fundo aventado.

Com efeito, cuidando-se de ação que visa a produção antecipada de 

prova, é de se aplicar o regramento estatuído pelos arts. 381 e seguintes 

do Código de Processual Civil. Neste ínterim, dispõe o art. 381, do 

mencionado Codex:

Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em 

que:

I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil 

a verificação de certos fatos na pendência da ação;

II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição 

ou outro meio adequado de solução de conflito;

III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o 

ajuizamento de ação.

Na espécie, diante da causa de pedir delineada pela parte autora, tenho 

que se encontra presente a hipótese do art. 381, III, do CPC, o que impõe 

juízo positivo de admissibilidade da ação intentada, por atendimento ao que 

dispõe ao art. 382, do mesmo Codex.

Ante o exposto, intime-se o requerido para que responda a ação no prazo 

de 5 (cinco) dias (art. 398, CPC)

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 85752 Nr: 3824-58.2018.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Lacerda Maas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, 

assim como do artigo 320, ambos do Código de Processo Civil.

Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, 

recebo a petição inicial.

Citem-se o(s) executado(s) para que, no prazo de três (03) dias, 

efetue(m) o pagamento da dívida, acrescida de custas processuais e 

honorários advocatícios, sendo que em relação a esses fixo em dez por 

cento (10%) sobre o valor da causa.

O MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E DEPÓSITO deverá 

ser expedido em duas (02) vias, a primeira com o propósito de promover a 

citação e a segunda com o objetivo de promover a penhora, avaliação e 

depósito, caso o débito não seja quitado no prazo legal de três (03) dias.

Citados o(s) executado(s), o Srº Oficial de Justiça juntará aos autos o 

mandado e a respectiva certidão, a partir do que começará a correr o 

prazo dos embargos.

 No caso de integral pagamento no prazo de três (03) dias, a verba 

honorária será automaticamente reduzida pela metade, considerando tal 

importe para o pagamento em questão.

Para o cumprimento do mandado por Oficial de Justiça, verifique-se o 

disposto no art. 212, do CPC.

Caso não haja pagamento no prazo legal, voltem-me os autos conclusos 

para demais deliberações.

Cite-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 85179 Nr: 3501-53.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVERIO NUNES BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENICE MARIA BORGES - 

OAB:3617/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, forte em tais fundamento de fato e de direito, INDEFIRO o 

pedido de antecipação da tutela, o que faço com arrimo no art. 311 do 

CPC. Ademais, impende destacar que a decisão da autarquia 

previdenciária tem natureza jurídica de ato administrativo, razão pela qual 

reveste-se dos atributos da presunção de veracidade, legitimidade e 

legalidade, competindo assim à parte prejudicada, demonstrar cabalmente 

a existência de qualquer vício capaz de infirmá-lo, o que não é a hipótese 

dos autos.Não obstante, pelos fundamentos alhures, NOMEIO como perito 

judicial, independentemente de compromisso, o Dr. WINSTON CARLOS DA 

SILVA, CRM/MT 9.555, com endereço profissional na AV. SENADOR 

METELLO, N° 1683 – BAIRRO PORTO, CUIABÁ/MT, CEP: 78032-175 

(e-mail: winston.carlos@outlook.com), devendo o mesmo ser intimado 

desta nomeação para conhecimento, devendo informar data para 

realização da respectiva perícia médica[...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 84324 Nr: 3060-72.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEXdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLLYANA JOAQUIM MORAIS 

COSTA - OAB:18792/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, RECEBO a petição inicial e sua respectiva emenda, uma vez 

que preenchidos os requisitos legais.

Retifique-se a "capa dos autos" a fim de fazer constar no polo passivo os 

herdeiros do de cujus.

Por cuidar-se de matéria que não admite autocomposição, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Ainda, diante do conflito de interesses entre a representante dos 

requeridos e estes últimos, NOMEIO a Defensoria Pública como curadora 

especial dos menores, a fim de representá-los judicialmente.

Citem-se.

Após, à DPE.

Em seguida, vistas ao MPE.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro
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 Cod. Proc.: 85455 Nr: 3652-19.2018.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ELAZIR BISPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:OAB/MT 12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, estando presentes todos os requisitos necessários à 

concessão do pleito liminar, previstos no art. 3º do Decreto-Lei 911/69, 

DEFIRO A LIMINAR requerida pra fim de determinar a expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO do bem descrito na peça inaugural. 

Advirta-se ao Oficial de Justiça da necessidade de apreensão dos 

documentos de porte obrigatório e de transferência do bem objeto de 

apreensão.Cite-se a parte Requerida para, querendo, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a integralidade da dívida indicada, acrescida de custas 

processuais e honorários advocatícios, oportunidade na qual o bem lhe 

será restituído livre de ônus e/ou para apresentar contestação em 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia.Advirta-se que não havendo o 

pagamento integral do débito no prazo estipulado, consolidar-se-á a 

propriedade em favor da parte autora.Por sua vez, para efeito de 

pagamento da dívida pendente no prazo legal, fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor total do débito.Nomeio como 

depositário do bem a ser apreendido a parte autora na pessoa de um de 

seu(s) representante (s), conforme exposto na exordial.Publique-se. 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 85778 Nr: 3838-42.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDIR ACIOLI DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15304

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, CONCEDO 

A TUTELA ANTECIPADA requerida para fim de DETERMINAR que a parte 

requerida suspenda, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), as 

cobranças atinentes aos contratos de n.º 579272882, 5876126669 e 

583344017, o que faço com fundamento no art. 300 do CPC.Designe-se 

audiência de conciliação.Frustrada a conciliação, a parte requerida terá o 

prazo de 15 (quinze) dias para apresentação da contestação, a contar na 

forma do art. 335, I do CPC.Cumpra-se expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 56925 Nr: 1337-57.2014.811.0032

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTINHO HENCKEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU UNIBANCO S.A. (AGÊNCIA 

1130), EMBRAGEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431-B/MT

 Vistos.

Expeça-se citação ao endereço declinado na ref. 77, por via postal.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 65613 Nr: 708-15.2016.811.0032

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alinor Corrêa Pereira, Felicidade de Almeida Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - 

OAB:7255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cite-se o requerido para levantar o depósito, manifestar o interesse em 

audiência prévia de conciliação ou oferecer resposta, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 85774 Nr: 3833-20.2018.811.0032

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andre Luis Gianini Zanetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eloá de Tal, Tatiane Cristina Cruz Ribeiro Lira 

Ferreira, Tarcisio Junior, Tarcisio de Tal, José Batuvi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MAGANHA DE LIMA - 

OAB:17538/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Com isto, visando promover a adequação do valor da causa ao objeto 

da demanda, valho-me do disposto no art. 292, § 3º do CPC, para fim de 

redimensioná-lo ao importe de R$ 2.321.102,00 (dois milhões trezentos e 

vinte e um mil e cento e dois reais)Ademais, considerando que a 

presunção de hipossuficiência econômica é meramente relativa, admitindo, 

portanto, prova em sentido contrário, e havendo nos autos demonstração 

de riqueza da parte autora, tais como o próprio bem imóvel objeto de ação 

possessória, imóvel em Cuiabá e veículo automotor, bem ainda a ausência 

de documentos comprbatórios da situação de hipossuficiência, que 

impossibilitaria de recolher as custas, INDEFIRO o benefício da gratuidade 

de justiça.Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias 

promova a emenda da petição inicial, juntando aos autos o respectivo 

comprovante de recolhimento das custas, sob pena de indeferimento da 

petição inicial.Ao distribuidor para fim de retificação do valor da 

causa.Intime-se.Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 63848 Nr: 2117-60.2015.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVERINO ANTONIO DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de concessão de 

benefício previdenciário formulado, forte nos fundamentos de fato e de 

direito constantes da decisão, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

e.Condeno a parte Requerente em custas e honorários advocatícios, 

estes últimos que arbitro em 10% (dez por cento) da pretensão econômica 

da causa, ressalvado o previsto no art. 98, § 3º do CPC.Após, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as anotações 

de praxe.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 85779 Nr: 3839-27.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDIR ACIOLI DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO GONÇALO DA COSTA - 
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OAB:15304

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, CONCEDO 

A TUTELA ANTECIPADA pleiteada para fim de DETERMINAR que a parte 

requerida suspenda, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), as 

cobranças atinentes aos contratos mencionados na peça inaugural, bem 

assim se abstenha de inscrever o nome da parte autora nos cadastros de 

proteção ao crédito, o que faço com fundamento no art. 300 do 

CPC.Designe-se audiência de conciliação.Frustrada a conciliação, a parte 

requerida terá o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação da 

contestação, a contar na forma do art. 335, I do CPC.Cumpra-se 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Rosário Oeste/MT, 26 de outubro de 2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 62946 Nr: 1773-79.2015.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Omni Local S/A - Crédito e Financiamento e 

Investimento.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELICIANE BISPO DE GUSMAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:23683/A, PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS - 

OAB:265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

À vista do petitório da parte autora (Ref.41), DETERMINO que as 

intimações deverão ser feitas em nome da Drª. DANIELA FERREIRA 

TIBURTINO – OAB/MT 23.683-A, bem como a inclusão do nome da 

respectiva patrona no sistema Apolo e PJe.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 78038 Nr: 4059-59.2017.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário José de Souza Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

À vista de tudo que nos autos consta, DEFIRO o pleito de ref: 20.

Expeça-se novo mandado de citação à parte executada, no endereço 

mencionado.

Após, voltem-me conclusos para providências cabíveis.

Cite-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000439-22.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT0015912A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANSERV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora, a fim de 

que se manifeste em relação à petição da reclamada constante no ID n. 

14174337, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000385-22.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ZENIL MARIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 13 de dezembro de 2018, às 15:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000387-89.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 13 de dezembro de 2018, às 16:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000388-74.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

WERVERSON FLAVINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 13 de dezembro de 2018, às 16:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000339-67.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO(A))

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000339-67.2017.8.11.0032. REQUERENTE: MARIANA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTAÇÃO Compulsando 

atentamente os autos, verifica-se que a parte Autora declarou não ter 

mais interesse no prosseguimento do processo, requerendo a extinção da 

ação, conforme pedido de desistência formulado na em audiência de 

conciliação. Diante do exposto, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC, c/c 

Enunciado nº 90 – FONAJE, HOMOLOGO a desistência requerida e julgo 

extinto o presente feito sem julgamento do mérito. Sem custas e 

honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). Transitada em 

julgado, desentranhem-se os documentos originais que, eventualmente 

instruíram a inicial, substituindo por fotocópias e, devolvam os referidos 

documentos à parte autora, mediante recibo nos autos. Após, arquivem-se 

os autos com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 
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expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

ROSÁRIO OESTE, 23 de julho de 2018. Ricardo Nicolino de Castro Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000225-65.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

IMBELINA DO NASCIMENTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000225-65.2016.8.11.0032. REQUERENTE: IMBELINA DO NASCIMENTO 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Tratam-se de Embargos de 

Declaração interpostos pela parte ré em face sentença que julgou 

parcialmente procedente os pedidos iniciais, sob o fundamento de haver 

omissão quanto aos fundamentos da condenação em danos morais, 

sustentando ainda que a empresa ré encontrou a gravação com a 

contratação do serviço pela parte autora. Os autos vieram-me conclusos. 

É o relato do necessário. Passo a decidir. Inicialmente, verifico que os 

aclaratórios foram protocolados tempestivamente, encontrando-se em 

conformidade com os arts. 48 e 49 da Lei 9099/95, razão pela qual os 

recebo para análise. A despeito da parte contrária não ter sido intimada a 

apresentar suas contrarrazões, tal fato não lhe trará prejuízos, eis que o 

resultado lhe será favorável, como se verá adiante. No caso dos autos, 

verifico a inexistência do vício apontado. Isso porque, em que pese a 

relutância da parte Embargante em aceitar o teor do decisum, tal 

irresignação se mostra desprovida de fundamentos sólidos. Com uma 

breve passada de olhos na sentença objurgada constata-se que houve 

menção ao ato ilícito praticado, capaz de gerar o dano moral, sendo 

pacífico no âmbito de nossa jurisprudência que se trata de dano moral “in 

re ipsa”. Não obstante, com o julgamento da demanda, cessa a atividade 

cognitiva do juiz, de modo que o inconformismo com a decisão deve ser 

tratado pela via adequada, em especial os meios de impugnação das 

decisões judiciais previstos na legislação. De todo modo, a alegação que 

foram encontradas as gravações com aceite da autora para contratação 

do plano é matéria que se encontra coberta pelo manto da preclusão, eis 

que deveria ter sido alegada e comprovada no momento processual 

adequado. O que se percebe então, na verdade, é que a alegação de 

omissão busca tão somente rediscutir a matéria decidida com absoluta 

clareza, o que é vedado em sede de embargos de declaração. Ante o 

exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, no 

mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, em decorrência da inexistência da 

omissão apontada, de molde que mantenho o decisum outrora proferido 

em seus exatos termos. Intimem-se as partes, certificando-se nos autos. 

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. ROSÁRIO OESTE, 23 de julho de 2018. RICARDO NICOLINO 

DE CASTRO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000389-59.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIELE JOANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 13 de dezembro de 2018, às 17:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010178-31.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO FERREIRA DE SANT ANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

8010178-31.2016.8.11.0032 REQUERENTE: NATALINO FERREIRA DE 

SANT ANA REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Vistos etc. Cuida-se de ação declaratória de 

inexistência de débito com pedido de indenização por dano moral e tutela 

de antecipada, manejada por NATALINO FERREIRA DE SANTANA em face 

da EMBRATEL – EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES-S.A, 

onde ocorreu o pagamento da dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da 

parte exequente requereu à transferência do numerário para conta 

bancária por ele(a) indicada (ID 4693321). Diante do exposto, DEFIRO o 

pedido formulado pela parte autora, DETERMINANDO que sejam adotadas 

as providências necessárias para expedição de alvará consoante petição 

do(a) advogado(a) que representa os interesses da parte autora, 

inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta indicada 

nos autos. Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a 

única providência ainda devida pelo Juízo, julgo extinto o presente feito, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em 

julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. P.R.I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000392-14.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL CATARINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA OAB - MT0020683A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 13 de dezembro de 2018, às 17:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010111-42.2011.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ HOELTGEBAUM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT0004651A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CICERO NOBRE CASTELLO OAB - MT0013574S (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO DE LARA MOSQUEIRO OAB - MT0011178A 

(ADVOGADO(A))

ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS OAB - MT15020/B-B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 

8010111-42.2011.8.11.0032. REQUERENTE: SERGIO LUIZ HOELTGEBAUM 

REQUERIDO: BV FINANCEIRA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

Vistos. Tendo em vista o requerimento de cumprimento de sentença, 

DETERMINO a intimação da executada, nos termos do art. 523 do CPC, 

para pagar o montante do débito no prazo de 15 (quinze) dias. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento), nos termos do parágrafo 

primeiro do art. 523 do CPC. Transcorrido o prazo supracitado sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que os 

executados, independentemente de penhora ou nova intimação, 
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apresentem, nos próprios autos, suas respectivas impugnações. Por sua 

vez, não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, façam os 

autos conclusos para realização de busca de bens passíveis de penhora, 

seguindo-se aos atos de expropriação previstos em lei, até a satisfação 

integral do débito. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo. Às providências. Rosário Oeste/MT, 18 de julho de 2018. Ricardo 

Nicolino de Castro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000206-25.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCO FERREIRA DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000206-25.2017.8.11.0032. REQUERENTE: FRANCO FERREIRA DE 

FRANCA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Trata-se de Embargos de 

Declaração opostos pela parte ré em face sentença que julgou 

parcialmente procedente os pedidos iniciais, sob o fundamento de haver 

omissão quanto aos fundamentos da condenação em danos morais, 

sustentando ainda que a empresa encontrou a gravação da contratação 

de serviços da parte autora com a ré. A parte embargada apresentou 

contrarrazões, refutando os argumentos da embargante. Os autos 

vieram-me conclusos. É o relato do necessário. Passo a decidir. 

Inicialmente, verifico que os aclaratórios foram protocolados 

tempestivamente, encontrando-se em conformidade com os arts. 48 e 49 

da Lei 9099/95, razão pela qual os recebo para análise. No caso dos 

autos, verifico a inexistência do vício apontado. Isso porque, em que pese 

a relutância da parte Embargante em aceitar o teor do decisum, tal 

irresignação se mostra desprovida de fundamentos sólidos. Com uma 

breve passada de olhos na sentença objurgada constata-se que houve 

menção ao ato ilícito praticado, capaz de gerar o dano moral, sendo 

pacífico no âmbito de nossa jurisprudência que se trata de dano moral “in 

re ipsa”. Não obstante, com o julgamento da demanda, cessa a atividade 

cognitiva do juiz, de modo que o inconformismo com a decisão deve ser 

tratado pela via adequada, em especial os meios de impugnação das 

decisões judiciais previstos na legislação. De todo modo, a alegação que 

foram encontradas as gravações da contratação de serviços é matéria 

que se encontra coberta pelo manto da preclusão, eis que deveria ter sido 

alegada e comprovada no momento processual adequado. O que se 

percebe então, na verdade, é que a alegação de omissão busca tão 

somente rediscutir a matéria decidida com absoluta clareza, o que é 

vedado em sede de embargos de declaração. Ante o exposto, CONHEÇO 

dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, no mérito, NEGO-LHES 

PROVIMENTO, em decorrência da inexistência da omissão apontada, de 

molde que mantenho o decisum outrora proferido em seus exatos termos. 

Intimem-se as partes, certificando-se nos autos. Cumpra-se expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. ROSÁRIO 

OESTE, 23 de julho de 2018. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz(a) de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 20241 Nr: 1105-89.2007.811.0032

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pereira & Meira Ltda-ME Representada por Veguinaldo 

Campos Lacerda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos José Filippin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayana Azzulin Curi - 

OAB:22296/GO, Rogério Barão - OAB:8313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o decurso demasiado de tempo desde a última 

manifestação e primando pelo Princípio da Celeridade Processual, 

DETERMINO que a Secretaria expeça ofício com o objetivo de perquirir à 

Cooperativa de Crédito Rural de Juscimeira Ltda (SICREDI), à Av. Juscelino 

Kubitschek, 1101 - Centro - Juscimeira, Mato Grosso, sobre a Alienação 

Fiduciária que recai sobre o automóvel Toyota Hilux CD4X4 SRV, placas 

OAS-4276, ano 2011/2012, Diesel, de propriedade de Carlos José Filippin. 

Para ser bem claro, quantas parcelas, quantas foram pagas, qual o prazo 

e quando encerra, caso ainda não tenha encerrado.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 71374 Nr: 258-43.2015.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHRISTIAN CAETANO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELMA SILVA BRAGA ADDOR, HUDSON 

FIGUEIREDO SERROU BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY DOS SANTOS PEREIRA - 

OAB:6504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...].DISPOSITIVO.Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO, 

sem resolução de mérito, o presente processo manejado por Christian 

Caetano de Souza em face de Selma Silva Braga Addor e Hudson 

Figueiredo Serrou Barbosa, à luz do art. 485, inc. III, do CPC. Sem custas e 

honorários.Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. 

Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ. Ao 

arquivo, com baixa na distribuição.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68334 Nr: 259-62.2014.811.0053

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI GAMA FURRER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rejane Belussi Miranda - 

OAB:7410

 Vistos etc.

INTIME-SE a Fazenda para pagamento, podendo opor impugnção em 30 

dias (CPC, art. 535).

Certificado o não-oferecimento de embargos, REQUISITE-SE o pagamento 

por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça (CPC, art. 535, § 

3º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 87773 Nr: 1527-15.2018.811.0053

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZETE GOMES DA SILVA MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LEÃO DO CARMO 

PEREIRA - OAB:6185

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de Alvará Judicial proposto por Nilzete Gomes da Silva 

Morais, devidamente qualificada nos autos.
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 Em ref. 21, a parte postula pela desistência da demanda.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante do pedido expresso de desistência da presente demanda requerido 

pela parte Autora, a extinção do processo, sem resolução de mérito, é 

medida que se impõe.

Ressalta-se que pela ausência da triangularização processual, não se 

aplica a regra constante do § 4º do art. 485 do Código de Processo Civil.

Assim, mister a extinção do feito independentemente da oitiva da parte 

requerida.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, HOMOLOGO o pedido de 

desistência e EXTINGO a presente ação movida por Nilzete Gomes da 

Silva Morais, à luz do art. 485, inc. VIII do Código de Processo Civil.

Custas pela parte Requerente.

 Expeça-se o necessário.

Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 88477 Nr: 1830-29.2018.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSDRR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA CEZARIO - 

OAB:22464/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que de acordo com o Código de Processo Civil (Lei 

13.105/2015) deve ser estimulada a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos, em observância ainda ao art. 

693 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 04/02/2018 às 

13:30 horas. CITE-SE a parte Requerida com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias da data designada para audiência, (§ 2º art. 695 CPC) para 

comparecer, portando os documentos pessoais, com a observância de 

que o mandado de citação deverá conter apenas os dados da audiência, 

desacompanhado de cópia da petição inicial, sendo assegurado o direito 

de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (§ 1º art. 695 CPC). A 

ausência injustificada das partes na audiência de conciliação pode ser 

considerada como ato atentatório à dignidade da justiça. Não havendo 

possibilidade de acordo/composição, conforme previsto no art. 697 do 

CPC, passará a contar, da data da audiência, o prazo de 15 (quinze) dias 

para contestar a ação (art. 335, I, CPC); e, se não contestada, 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (artigo 344 do CPC). Com fulcro art. 98 do CPC/2015, presumo 

como verdadeira a condição de hipossuficiência da parte Requerente, e 

por consequência, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, até que 

se prove o contrário das informações exaradas. INTIME-SE, a parte 

Autora, por meio de seu advogado. CIÊNCIA ao MP.Processe-se em 

segredo de justiça (art. 189, II, CPC/2015).Concedo a prioridade de 

tramitação do feito, com fulcro no artigo 1.048, inciso II e § 2º do Código de 

Processo Civil.Cumpra-se.Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 72908 Nr: 1086-39.2015.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA DE AMORIM SARDINHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Goda - OAB:7188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL EM MATO GROSSO - OAB:INSS

 Vistos etc.

Considerando-se a necessidade de comprovação das condições de 

segurado especial da parte Autora, assim como a carência exigida, 

determino a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal.

DESIGNO a data de 07/02/2019 às 14h00min, para a realização de 

audiência de conciliação, instrução e julgamento.

Intimem-se as partes por seus procuradores, para que compareçam 

acompanhadas de suas testemunhas, independentemente de intimação.

 Caso seja necessária a intimação das testemunhas, observar o disposto 

do art. 455 do CPC/2015.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 76817 Nr: 1004-71.2016.811.0053

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS CESAR MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON DE MELLO, DELLYS MAX DA ROSA, 

JOSIMAR DA SILVA CAMPOS, JONATAS FELIX DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a 

presente demanda manejada por Carlos Cesar Moreira, em face de Gelson 

de Mello, Dellys Max da Rosa, Josimar da Silva Campos e Jonatas Felix 

Duarte, todos devidamente qualificados nos autos para determinar à parte 

requerida abstenha-se de molestar/transgredir a posse do requerente por 

quaisquer meios, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Assim, JULGO 

EXTINTO o presente processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I do CPC.CONFIRMO a tutela de evidência concedida 

anteriormente (Ref: 4).CONDENO o requerido às custas e despesas 

processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por 

cento) do valor atualizado da causa.Dou por publicada a presente 

sentença com a entrega dos autos em Cartório. Dispensado o registro, 

conforme dispõe o Provimento nº 42/2008-CGJ/MT.Transitada em julgado, 

ARQUIVE-SE com as baixas e anotações necessárias.Intimem-se. Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 88438 Nr: 1813-90.2018.811.0053

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEZITO NORBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Guilherme Scheffler - 

OAB:19.892-O

 Vistos etc.

DESIGNO audiência para a realização do interrogatório do acusado para o 

dia 28 de novembro de 2018, às 13h00min.

Requisitem-se o acusado preso.

Intime-se o defensor por DJE.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84862 Nr: 308-64.2018.811.0053

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA APARECIDA PEREIRA POQUIVIQUI, ROBERTO 

BELARMINDO NUERNBERG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL de tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULINO PALMERIO QUEIROZ - 

OAB:208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

Cuida-se de ação de reintegração de posse aforada por Ana Aparecida 

Pereira Poquiviqui e Roberto Belarmindo Nuernberg em face de Mauricio 
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Veloso Cruvinel Junior, Manoel Messias da Silva e Paulo Sergio da 

Conceição Barbosa, ao argumento de que estes teriam esbulhado posse 

justa e legítima daquela.

O pedido liminar foi deferido pela decisão à Ref: 40.

Reconhecimento do pedido à Ref: 78.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Tendo em conta a inexistência de questões preliminares, passa-se à 

análise do mérito da causa. Outrossim, pela desnecessidade de produção 

de outras provas, mister o julgamento antecipado da lide, à luz do art. 355, 

I, do Código der Processo Civil.

A ação procede, pois o requerido reconheceu a procedência do pedido 

(CPC, art. 487, III, “a”).

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, HOMOLOGO o 

reconhecimento do pedido inicial pela parte requerida e julgo procedente a 

ação de reintegração de posse ajuizada por Ana Aparecida Pereira 

Poquiviqui e Roberto Belarmindo Nuernberg. Assim, JULGO EXTINTO este 

processo com resolução de mérito, o que faço na forma do art. 487, III, “a” 

do CPC.

Sem custas ou honorários advocatícios, conforme convencionado pelos 

litigantes..

Dou por publicada a presente sentença com a entrega dos autos em 

Cartório. Dispensado o registro, conforme dispõe o Provimento nº 

42/2008-CGJ/MT.

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 88481 Nr: 1831-14.2018.811.0053

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERGASBRÁS ENERGIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENNY ANGELO DA MATA E CIA LTDA - ME, 

KENNY ANGELO DA MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ao que parece, a parte requerida não recebeu a notificação, tendo em 

vista que, no AR, está descrito a situação “mudou-se”.

Destarte, não houve a notificação da parte neste sentido, como apregoa o 

contrato entabulado entre as partes.

Neste sentido, manifeste-se a parte requerente, no prazo de 10 (dez) 

dias, pena de indeferimento do pedido liminar.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 71489 Nr: 332-97.2015.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ANGELO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FREDERICO ARRUDA 

MONTENEGRO - OAB:15329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que constou na petição de ref. 15, pedido expresso do 

Autor para intimação e publicação exclusiva em nome dos advogados 

NELSON PASCHOALOTTO - OAB/MT 8.530-A e ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO- OAB/MT 20.732-A, procedam-se às alterações 

necessárias no sistema Apolo e no distribuidor, para que constem os 

referidos causídicos como hábeis à receber as publicações e intimações 

dos atos praticados por este Juízo.

Em seguida, intime-os do despacho retro (ref. 18).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85362 Nr: 522-55.2018.811.0053

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINERADORA DO VALLE LTDA, LUIZ ANTÔNIO ZANETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI 

OURO VERDE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Luis de Mello Oliveira - 

OAB:6848/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9.708-A

 Vistos etc.

Nada a ser apreciado ou reconsiderado. Reporto-me à decisão 

anteriormente exarada, pois que ainda ausentes os requisitos do art. 919 

do CPC.

Intime-se.

CUMPRA-SE decisão anterior (Ref. 10).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85362 Nr: 522-55.2018.811.0053

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINERADORA DO VALLE LTDA, LUIZ ANTÔNIO ZANETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI 

OURO VERDE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Luis de Mello Oliveira - 

OAB:6848/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9.708-A

 Vistos etc.

RECEBO os embargos à execução ofertados para discussão.

Não estando presentes os requisitos do art. 919 do CPC, deixo de atribuir 

efeito suspensivo aos embargos, todavia, determino seja CERTIFICADO 

nos autos principais o seu oferecimento.

INTIME-SE o embargado na pessoa de seu advogado (art. 677, § 3º do 

CPC) para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre 

os embargos ofertados.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85404 Nr: 538-09.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTH BATISTA NASCIMENTO DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX NASCIMENTO DE REZENDE - 

OAB:16826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que, no prazo legal, apresente impugnação 

à contestação interposta pela requerida, conforme ref:18.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 77264 Nr: 1227-24.2016.811.0053

 AÇÃO: Dissolução Parcial de Sociedade->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARTINS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENESIO MARTINS DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAN DANIEL PERON - OAB:7635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Peagudo de Freitas - 

OAB:1101

 Vistos etc.

Como é cediço, em ação de dissolução parcial de sociedade, há 

litisconsórcio passivo necessário entre todos os sócios e a própria 

sociedade, pois que ambos poderão sentir os efeitos da sentença a ser 

proferida.
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“SOCIEDADE COMERCIAL. SOCIEDADE POR COTAS DE 

RESPONSABILIDADE LIMITADA. DISSOLUÇÃO PARCIAL. APURAÇÃO DE 

HAVERES. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOCIEDADE E SÓCIOS 

REMANESCENTES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. 

PRECEDENTES. CASO CONCRETO. ESPECIFICIDADES. Conforme 

precedentes desta Corte, na generalidade dos casos, a retirada de sócio 

de sociedade por quotas de responsabilidade limitada dá-se pela ação de 

dissolução parcial, com apuração de haveres, para qual têm de ser 

citados não só os demais sócios, mas também a sociedade. Na 

especificidade do caso concreto, contudo, não é necessária a inclusão da 

sociedade, pois, tratando-se de processo muito antigo, ansioso por 

chegar a desfecho, está bem claro que os demais sócios excluíram o 

autor, exclusão com a qual, pelo fato de os demais sócios constituírem a 

unanimidade remanescente, a sociedade jamais chegaria a sustentar o 

que quer que seja em contrário, de modo que, a rigor, desnecessário 

anular o processo para inclusão de litisconsorte necessário e retorno à 

mesma situação que já se tem agora. Recurso Especial improvido” (STJ, 

REsp 788886 SP 2005/0165148-7, TERCEIRA TURMA, Ministro SIDNEI 

BENETI, DJe 18/12/2009 – grifos nossos)

Destarte, EMENDE a parte requerente a peça inicial alocando no polo 

passivo todos os sócios da sociedade a ser dissolvida, bem assim esta 

própria.

Prazo de 10 (dez) dias, pena de extinção sem resolução de mérito.

.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 77264 Nr: 1227-24.2016.811.0053

 AÇÃO: Dissolução Parcial de Sociedade->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARTINS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENESIO MARTINS DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAN DANIEL PERON - OAB:7635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Peagudo de Freitas - 

OAB:1101

 Vistos etc.

Sem prejuízo do julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes a 

especificar, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que pretendem 

produzir, justificando-as com objetividade, pena de indeferimento.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010057-13.2011.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ZORAIDE BATEIS DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOACY DA COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNA THAISA DIAS PENACHIONI OAB - MT0014665A (ADVOGADO(A))

Joao Victor Toshio Ono Cardoso OAB - MT0014051A-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 MANDADO INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI PROCESSO N. 

8010057-13.2011.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: $0.00 ESPÉCIE: [NOTA 

PROMISSÓRIA]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: ZORAIDE BATEIS DE SOUZA Endereço: ZONA RURAL 

LOCALIDADE DE SANTA BARBARA - BARRANCO ALTO/ PESQUEIRO DA 

LOIRA, SN, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 PARTE 

DEVEDORA E QUALIFICAÇÃO: Nome: DOACY DA COSTA Endereço: 

BENJAMIM CONSTANT, SN, CENTRO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - 

CEP: 78180-000 Advogados do(a) REQUERIDO: JOAO VICTOR TOSHIO 

ONO CARDOSO - MT0014051A-A, BRUNA THAISA DIAS PENACHIONI - 

MT0014665A FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 

10 dias, manifestar sobre a penhora on line realizada nos autos, conforme 

extrato anexo. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos 

do art. 212, §2º, do CPC/2015, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. STO ANTÔNIO LEVERGER, 26 de outubro de 2018. 

Assinado Digitalmente MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001019-23.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO OLIVEIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 26 de outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010181-54.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNO DE QUEIROZ SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 26 de outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000305-63.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:
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ELAINE CRISTINA REIS FRIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 26 de outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-81.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LATICINIO SAO LUIZ LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT0016828A (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. MARTINS DE OLIVEIRA EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDISON PEREIRA PRADO OAB - MT0014521A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 26 de outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-95.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 26 de outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA Nº 057/2018 – CA

 A Doutora LÍLIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI , Juíza de Direito e 

Diretora do Foro da Comarca de São José dos Quatro Marcos, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais.

 CONSIDERANDO que o servidor Gilson da Silva Martins, matrícula 13700, 

designado Gestor Judiciário Substituto, da Secretaria da Vara Única, ira 

usufruir 20 dias de férias referente ao exercício de 2018, no período de 06 

a 26 de janeiro de 2019.

 R E S O L VE :

 DESIGNAR a servidora MAYARA JENNIFER MESANINI DE SOUZA, 

matrícula n.º 37447, Analista Judiciário PTJ, para exercer, a Função de 

Gestora Judiciária, da Secretaria da Vara Única, no período de 06/01/2019 

a 26/01/2019, com ônus.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos, 18 de outubro de 2018.

 Lilian Bartolazzi Laurindo Bianchini

Juíza de Direito e Diretora do Foro

PORTARIA Nº 060/2018 – CA

 A Doutora LÍLIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI , Juíza de Direito e 

Diretora do Foro da Comarca de São José dos Quatro Marcos, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais.

 CONSIDERANDO que o servidor Gilson da Silva Martins, matrícula nº 

13700, designado como Gestor Judiciário Substituto, ira participar de 

treinamento na Escola dos Servidores no período de 29 a 31/10/2018.

 R E S O L VE :

 DESIGNAR a servidora MAYARA JENNIFFER MESANINI DE SOUZA, 

matrícula n.º 37447, Analista Judiciária PTJ, para exercer, a Função de 

Gestora Judiciária na Vara Única/Juizado Especial, no período de 29 a 

31/10/2018, sem ônus.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 22 de outubro de 2018.

 Lilian Bartolazzi Laurindo Bianchini

Juíza de Direito e Diretora do Foro

 PORTARIA Nº 053/2018 – CA

 A Doutora LÍLIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI , Juíza de Direito e 

Diretora do Foro da Comarca de São José dos Quatro Marcos, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais.

 CONSIDERANDO que a servidora Rosimeiri Delforno, matrícula nº 5408, 

designada como Gestora Geral na Central de Administração, ira usufruir 

sete dias de compensatórias no período de 12 a 23/11/2018.

 R E S O L VE :

 DESIGNAR o servidor JOSÉ ANTONIO FURLANETO, matrícula n.º 5342, 

Auxiliar Judiciário PTJ, para exercer, a Função de Gestor Geral Substituto 

na Central de Administração, no período de 12 a 23/11/2018, sem ônus.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de outubro de 2018.

 Lilian Bartolazzi Laurindo Bianchini

Juíza de Direito e Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 88665 Nr: 1913-87.2018.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO MOURA GARCIA, LUCAS 

CRISTÓVÃO GARCIA, NEMÉZIO CARLOS PANIAGUA, RAFAEL DE 

OLIVEIRA FERNANDES, LARISSA BRITO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETELMINIO DE ARRUDA 

SALOME NETO - OAB:9869/O, JULIANO DUARTE PRIOTO - OAB:MT 

18566, MATHEUS TOSTES CARDOSO - OAB:MT 10.041, WAGNER 

RICCI DA SILVA - OAB:MT 21379-O

 Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público e 

considerando que ainda permanecem patentes os requisitos necessários 

à custódia cautelar, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA da acusada 

LARISSA BRITO DOS SANTOS, com espeque no art. 312 c/c art. 313, 

inciso I do Código de Processo Penal, a fim de que seja garantida a ordem 

pública.Em arremate, considerando que a Douta Defesa da acusada 

Larissa Brito dos Santos também promoverá a defesa de réu perante o 

Tribunal do Júri Popular na cidade e Comarca de Araputanga-MT, 

impossibilitando, assim, seu comparecimento a este Juízo no dia 

31/10/2018, REDESGINO a presente oralidade para o dia 10 de dezembro 

de 2018, às 13h 00min.Intimem-se as partes quanto à redesignação da 

presente solenidade.Cientifiquem-se o Ministério Público e a Defesa.Às 

providências.Cumpra-se URGENTEMENTE.São José dos Quatro 
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Marcos/MT, 23 de outubro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 84647 Nr: 4713-25.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lívia Patriota de Holanda - 

OAB:

 AUTOS Nº. 4713-25.2017.811.0039.

CÓDIGO Nº. 84647.

Vistos.

 O requerente José Antônio Lira ajuíza a presente Ação de Procedimento 

Comum em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Em 20/02/2018 foi deferido os benefícios da assistência judiciária gratuita 

em favor da parte autora.

Contestação apresentada nos autos, onde na ocasião arguiu ausência de 

comprovação de atividade campesina pelo período necessário para fins 

de preenchimento de carência.

Impugnação à contestação de ref. 11.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Não verifico quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 e 355, do 

Código de Processo Civil e, para tanto passo a analisar a prejudicial de 

mérito suscitada.

Destarte, realizadas tais constatações e superada tal etapa da fase 

processual, não havendo outras preliminares ou prejudiciais a serem 

analisadas e, tampouco nulidades a serem pronunciadas, em consonância 

com o artigo 357 do Código de Processo Civil, DECLARO SANEADO O 

PROCESSO, remetendo–o à fase instrutória.

Atendendo ao disposto no art. 357 e seguintes do CPC DELIMITO como 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória:

1) Se o (a) requerente exerceu atividades rurícolas;

2) Se ao tempo do requerimento administrativo o (a) requerente preencheu 

todos os requisitos para lhe ter concedido o benefício de aposentadoria 

rural por idade;

Desta feita, distribuo o ônus da prova da seguinte maneira:

1) Incumbirá à parte autora comprovar que exerceu atividade rurícola;

2) Incumbirá ao INSS comprovar que a parte requerente não preencheu 

todos os requisitos previstos em lei para auferir o benefício de 

aposentadoria rural por idade;

No tocante ao requerimento de produção de prova testemunhal DEFIRO tal 

pleito requerido para que se possa, com segurança, aferir a veracidade 

dos fatos aduzidos na exordial.

No tocante ao requerimento de depoimento pessoal INDEFIRO-O, pois 

tenho que este em nada contribuirá para o esclarecimento da questão.

Deste modo, designo para tanto audiência de instrução e julgamento para 

o dia 11 (onze) de abril de 2019, às 14h00min. Cientifique-se as partes 

que estas terão o prazo comum de 05 (cinco) dias para pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes sob pena de a decisão torna-se 

estável [art. 357,§1º, CPC].

Intimem-se as partes, que estas detêm prazo comum de 15 (quinze) dias 

para apresentar rol testemunhal devendo ser observado o previsto no [art. 

357, §§ 4º e 6º, CPC], sob pena de preclusão. Consigo que caberá ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada nestes autos [art. 455 e 

seguintes do CPC].

Na impossibilidade de a intimação ser realizada pelo advogado nas 

hipóteses legais [art. 455, §§1º e 4º do CPC] deverá (ão) a(s) parte(s) no 

prazo comum de 05 (cinco) dias apresentar as testemunha(s) e o(s) 

respectivo(s) endereço(s) que requer que seja a intimação feita pela via 

judicial.

 Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 25 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 83471 Nr: 4195-35.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ANTÔNIO DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .., DECLARO SANEADO O PROCESSO, remetendo–o à fase 

instrutória.Atendendo ao disposto no art. 357 e seguintes do CPC 

DELIMITO como questões de fato sobre as quais recairá a atividade 

probatória:1)Se o (a) requerente exerceu atividades rurícolas;2)Se ao 

tempo do requerimento administrativo o (a) requerente preencheu todos os 

requisitos para lhe ter concedido o benefício de aposentadoria rural por 

idade;Desta feita, distribuo o ônus da prova da seguinte 

maneira:1)Incumbirá à parte autora comprovar que exerceu atividade 

rurícola;2)Incumbirá ao INSS comprovar que a parte requerente não 

preencheu todos os requisitos previstos em lei para auferir o benefício de 

aposentadoria rural por idade;No tocante ao requerimento de produção de 

prova testemunhal DEFIRO tal pleito requerido para que se possa, com 

segurança, aferir a veracidade dos fatos aduzidos na exordial.No tocante 

ao requerimento de depoimento pessoal INDEFIRO-O, pois tenho que este 

em nada contribuirá para o esclarecimento da questão.Deste modo, 

designo para tanto audiência de instrução e julgamento para o dia 11 

(onze) de abril de 2019, às 13h30min. Cientifique-se as partes que estas 

terão o prazo comum de 05 (cinco) dias para pedir esclarecimentos ou 

solicitar ajustes sob pena de a decisão torna-se estável [art. 357,§1º, 

CPC].Intimem-se as partes, que estas detêm prazo comum de 15 (quinze) 

dias para apresentar rol testemunhal devendo ser observado o previsto 

no [art. 357, §§ 4º e 6º, CPC], sob pena de preclusão. Consigo que caberá 

ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada nestes autos [art. 455 e 

seguintes do CPC].Na impossibilidade de a intimação ser realizada pelo 

advogado nas hipóteses legais [art. 455, §§1º e 4º do CPC] deverá (ão) 

a(s) parte(s) no prazo comum de 05 (cinco) dias apresentar as 

testemunha(s) e o(s) respectivo(s) endereço(s) que requer que seja a 

intimação feita pela via judicial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 80861 Nr: 2786-24.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA MORITZ LUZ - 

OAB:37874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 Autos nº. 2786-24.2017.811.0039.

Código nº. 80861.

Vistos.

Trata o presente processo de Ação de Reconhecimento e Dissolução de 

União Estável c/c Guarda e Partilha de bens ajuizada por Antonio Martins 

Sobrinho em face de Eliane Lima de Sousa.

Realizada a audiência de conciliação, restou inexitosa.

Após, o requerido embora devidamente intimado não apresentou 

contestação (Ref. nº. 33).

Em referência nº. 36 a autora requereu a produção de prova testemunhal. 

Posto isso, determino a designação de audiência de instrução e 

julgamento, para a data mais próxima da pauta, qual seja, dia 27 de junho 

de 2018, às 14:30horas, com intimação das partes para a oitiva das 

testemunhas indicadas.

 Notifique-se as partes, bem como seus procuradores serem intimadas 

para comparecer à solenidade, com as advertências legais.
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 Intime-se. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 16 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 65754 Nr: 2207-47.2015.811.0039

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMA, RM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IADF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

ARAPUTANGA - MT - OAB:ARAPUTANGA-MT, DEFENSORIA PÚBLICA 

DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS

 AUTOS Nº 2207-47.2015811.0039

CÓDIGO Nº 65754

Vistos.

Defiro conforme requerimento de ref. 50.

Suspenda-se o feito pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Após, intime-se a douta defensoria pública para dar o devido 

impulsionamento nos autos.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 21 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 70964 Nr: 1614-81.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZE JOSÉ DE MATOS, MARIA JOSÉ DE 

ASSIS MATTOS - "ESPÓLIO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62592 Nr: 1064-23.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR GRACIANO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62592 Nr: 1064-23.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR GRACIANO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 70288 Nr: 1318-59.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA FERREIRA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:MT 21379-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS ALBERT SCHMIDT - 

OAB:MT-8091

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 85957 Nr: 599-09.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSWALDO DA TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lívia Patriota de Holanda - 

OAB:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 75511 Nr: 239-11.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA DE JESUS SANTOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Henrique Fortunato - 

OAB:0

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 70208 Nr: 1294-31.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IZILDA VILLAR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE SOUZA DO COUTO - 

OAB:13637
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 70382 Nr: 1359-26.2016.811.0039

 AÇÃO: Alienação de Bens do Acusado->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ALEXANDRE 

MAIORQUIN - OAB:MT-8278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57055 Nr: 1662-11.2014.811.0039

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDS-DC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLGA GENY DE ALMEIDA 

ALVES - OAB:0

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 60214 Nr: 346-26.2015.811.0039

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLENE MARIA ROSSIGNOLI - 

OAB:MT - 2515 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 73038 Nr: 2675-74.2016.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:120394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Consigo que, a princípio, não cabe ao Poder Judiciário envidar esforços 

para o descobrimento do paradeiro das partes ou dos seus bens e 

rendimentos em feitos que versam sobre direitos disponíveis, sob pena de 

violação ao princípio da inércia da jurisdição e imparcialidade do juízo.

Nessa toada:

 “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CEF. CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE 

CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD E REMESSA DE OFÍCIO À RECEITA 

FEDERAL. LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO E BENS DA PARTE EXECUTADA. 

ÔNUS DA EXEQUENTE. (...) O ônus de diligenciar a respeito de bens e 

endereço da parte executada é da própria exequente, não podendo o 

Juízo, que deve se manter equidistante das duas partes, avocar, para si, o 

encargo que compete a uma delas. (...) não constitui obrigação do Juízo 

utilizar-se do Sistema INFOJUD, e remeter ofícios à Receita Federal, 

objetivando obter as últimas declarações de rendimentos da executada, 

para a consecução de eventual novo endereço daquela ou de bens de 

sua propriedade e desconhecidos pela exequente, mormente quando a 

utilização do BACENJUD não consta indícios da aquisição de ativos 

financeiros, pois desvirtua a finalidade para a qual foi instituído.” (TRF 5ª 

Região – Agravo de Instrumento nº 119229 – DJe 21/10/2011)”.

Ressalte que, comprovada nos autos a absoluta impossibilidade de se 

localizar o réu, tendo as possibilidades de localização pela parte se 

esgotado e, nos moldes do que preleciona o artigo 319, §1º do Código de 

Processo Civil, poderá este juízo realizar buscas, tratando-se, porém, de 

situação excepcional.

 No caso em tela, observo não ter a parte comprovado ter envidado 

esforços no sentido de localizar o endereço do requerido, tampouco de 

terem se esgotados os meios de buscas, motivo pelo qual INDEFIRO o 

pedido.

Assim, intime-se o requerente para emendar a inicial, conforme artigo 321 

do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 24 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 87275 Nr: 1272-02.2018.811.0039

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON DONIZETH DE 

FREITAS FARIA - OAB:4202

 AUTOS Nº 1272-02.2018.811.0039

CÓDIGO 87275.

Vistos.

Considerando a ausência dos anexos na manifestação de ref. 62, 

intime-se o Douto advogado subscritor para que junte aos autos a 

procuração e o termo de retratação da vítima.

Após, vistas ao Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 24 de outubro 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 85838 Nr: 530-74.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAMILTON PEREIRA PARDINHO, MARIA DE LOURDES 

ALVES PARDINHO, PEDRO PEREIRA PARDINHO, JOSE AUGUSTO ROSSI, 

JOSÉ CARLOS VALVERDE, ESMERE RAMOS VALVERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil c/c com o artigo 212, parágrafo único, e artigo 213, inciso II 

da Lei 6.015/1973, alterado pela Lei nº. 10.931/2004 JULGO PROCEDENTE 

O PEDIDO de cancelamento da averbação nº 06 da matrícula n. 2.026 do 

Cartório de Registro Imóvel desta Comarca, em conformidade com o 

Memorial descritivo (folhas nº. 43/48).Expeça-se ofício ao Cartório de 

Registro de Imóveis desta Comarca, a fim de que seja efetivado 

cancelamento da averbação de matrícula n. 2.026 devendo ainda, 

encaminhar a este juízo no prazo de 30 (trinta) dias a reposta do 
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cumprimento desta determinação.Encaminhe juntamente ao mencionado 

Ofício a cópia desta sentença, bem como do memorial descritivo e mapa 

constantes em referência nº. 43/48.Condeno o requerente ao pagamento 

das remanescentes custas processuais.Prestadas as devidas contas 

pelo Cartório de Registro de Imóveis, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias.Às providências.P. R. I. Cumpra-se. São José dos 

Quatro Marcos/MT, 23 de outubro de 2018. Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 86462 Nr: 895-31.2018.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA MORITZ LUZ - 

OAB:37874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON CARLOS FERREIRA - 

OAB:14391/MT

 Autos nº. 895-31.2018.811.0039.

Código nº. 86462.

Vistos.

Cuida-se de ação de cumprimento de sentença ajuizada por ANDREIA 

PALERMO DELFINO, em desfavor de CLEBER JUNIOR DA SILVA. 

Constatando-se que as prestações alimentícias em mora nos autos já 

foram devidamente quitadas, a medida que se impõe é a extinção do 

presente feito (referencia nº. 64).

É o sucinto relato.

Decido.

Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando os valores nos 

autos já foram devidamente quitados em referencia nº. 54, a extinção do 

feito é medida que se impõe.

Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Após o transito em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações e 

baixas necessárias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 19 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 80460 Nr: 1772-26.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR DE CARVALHO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS TOSTES CARDOSO 

- OAB:MT 10.041

 A seguir, deve-se percorrer o processo para ide:ntificar qual a data-base 

para a progressão de regime. Poderá ser a data da prisão decorrente da 

sentença condenatória, a data da última falta grave, da audiência 

admonitória ou da última progressão ou regressão de regime. Existe a 

possibilidade de considerar a data da prisão provisória como sendo a 

data-base para progressão de regime, entretanto, deve-se evitar essa 

forma, tendo em vista que se lança o período de pena provisória como 

detração. Esse lançamento será de extrema importância, caso seja 

necessário extrair relatório da quantidade de tempo que o reeducando 

fica, em média, preso provisoriamente”.Sendo assim, pode se concluir que 

é a partir da data da prisão em virtude da condenação penal transitada em 

julgado que se inicia o efetivo cumprimento da pena que foi imposta ao 

reeducando e, a começar daí, o cômputo para a aquisição de futuros 

benefícios executória, sendo o período em que o apenado permaneceu 

preso preventivamente devidamente computado a título de detração 

penal.Desta feita, considerando a ausência de irregularidades no cálculo 

de pena apresentado em ref. 50, HOMOLOGO-O para seus devidos 

fins.INTIME-SE o reeducando acerca da presente decisão, encaminhando 

a fotocópia do referido cálculo, o qual vale como atestado de pena a 

cumprir, nos termos dos artigos 12 e 13 da Resolução nº 113/2010 do 

Conselho Nacional de Justiça e art. 41, inciso XVI da Lei 7.210/1984.Após, 

aguarde-se o cumprimento da pena, vindo-me conclusos em data próxima 

àquela prevista para a progressão de regime de cumprimento de 

pena.Ciência ao Ministério Público, à Defesa e à Direção da Cadeia Pública 

local.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 18 de outubro de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 69007 Nr: 870-86.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHGZ, EDINEIA DIAS GENELHU ZANOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA CÉLIA SABIONI 

LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e com fulcro no art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil, cumulado art. 20 da Lei Orgânica da Assistência Social, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o requerido ao 

pagamento ao requerente do benefício de prestação continuada no 

montante de um salário mínimo vigente por mês. Para o início do benefício 

fixo a data do indeferimento administrativo, 08/03/2016.Por força do art. 

1.288 da CNGJ declaro: I – Carlos Henrik Genelhu Zanotti; II - benefício 

previdenciário de amparo assistencial; III - no valor do salário mínimo 

vigente; IV – 08 de março de 2016; V - no valor do salário mínimo 

vigente.Quanto às prestações vencidas, será devida correção monetária 

incidente sobre as verbas atrasadas (calculada de acordo com o Manual 

de Cálculos da Justiça Federal até a entrada em vigor da Lei Federal n.º 

11.960/2009 e, após, utilizar-se-á como índice o IPCA-E).Serão devidos 

também os juros moratórios incidentes sobre as verbas atrasadas, os 

quais deverão ser calculados na alíquota de 1% (um por cento) ao mês 

até a entrada em vigor da Lei Federal n.º 11.960/2009 e, após, utilizar-se-á 

a alíquota de 0,5% (meio por cento).Expeça-se ofício ao Gerente 

Executivo do Instituto Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, para que 

implante o benefício previdenciário contido nos autos, devendo ser 

encaminhado juntamente com os documentos pessoais da parte autora, se 

já não o tiver sido feito. Condeno ainda o requerido nos honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas 

vencidas até a publicação da sentença (Súmula n.º111/STJ).Isento a parte 

requerida de custas e despesas processuais, posto que o valor da causa, 

ou o direito controvertido, não excede a 1.000 (mil) salários mínimos, 

afastando, assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição 

obrigatório, de acordo com o art. 496, § 3º do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.São José dos Quatro 

Marcos/MT, 18 de outubro de 2018. Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 77926 Nr: 1257-67.2017.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANAILSON DE SOUZA COMÉRCIO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:MT-20853, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o petitório em referencia n. 51, e, DETERMINO que se proceda com 

a citação do requerido no endereço correto, informado nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 02 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 79575 Nr: 2095-10.2017.811.0039

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA RAFAELA CARAVIERI 

DOS SANTOS PARDIN - OAB:OAB/MT 21370-O, LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B, MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN - OAB:19542/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO BEGER UCHOA - 

OAB:PROCURADOR

 Vistos em correição.

Cumpra-se conforme determinado anteriormente, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 70288 Nr: 1318-59.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA FERREIRA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:MT 21379-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS ALBERT SCHMIDT - 

OAB:MT-8091

 Vistos em correição.

Determino ao Sr. Gestor Judicial, que dê o devido impulsionamento do feito, 

com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 70382 Nr: 1359-26.2016.811.0039

 AÇÃO: Alienação de Bens do Acusado->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ALEXANDRE 

MAIORQUIN - OAB:MT-8278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Determino ao Sr. Gestor Judicial, que dê o devido impulsionamento do feito, 

com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62592 Nr: 1064-23.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR GRACIANO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 Vistos em correição.

Determino ao Sr. Gestor Judicial, que dê o devido impulsionamento do feito, 

com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57055 Nr: 1662-11.2014.811.0039

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDS-DC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLGA GENY DE ALMEIDA 

ALVES - OAB:0

 Vistos em correição.

Determino ao Sr. Gestor Judicial, que dê o devido impulsionamento do feito, 

com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 85957 Nr: 599-09.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSWALDO DA TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lívia Patriota de Holanda - 

OAB:

 Vistos em correição.

Determino ao Sr. Gestor Judicial, que dê o devido impulsionamento do feito, 

com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 75511 Nr: 239-11.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA DE JESUS SANTOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Henrique Fortunato - 

OAB:0

 Vistos em correição.

Determino ao Sr. Gestor Judicial, que dê o devido impulsionamento do feito, 

com urgência.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 65725 Nr: 2195-33.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA RAFAELA CARAVIERI DOS SANTOS PARDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13.333

 Vistos em correição.

Determino ao Sr. Gestor Judicial, que dê o devido impulsionamento do feito, 

com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57054 Nr: 1660-41.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DE ARIMATÉIA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCE MARIA MARTINS CARVALHO, 

EDUARDO DA SILVA CARVALHO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036829/10/2018 Página 959 de 998



Determino ao Sr. Gestor Judicial, que dê o devido impulsionamento do feito, 

com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63532 Nr: 1366-52.2015.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO GIAMPIETRO MORALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GIAMPIETRO 

MORALES - OAB:11207-B/MT

 Vistos em correição.

Determino ao Sr. Gestor Judicial, que dê o devido impulsionamento do feito, 

com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 70208 Nr: 1294-31.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IZILDA VILLAR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE SOUZA DO COUTO - 

OAB:13637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Determino ao Sr. Gestor Judicial, que dê o devido impulsionamento do feito, 

com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64018 Nr: 1547-53.2015.811.0039

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVANIA ALVES DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIVAN ANTONIO MAIA - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Determino ao Sr. Gestor Judicial, que dê o devido impulsionamento do feito, 

com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 60214 Nr: 346-26.2015.811.0039

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLENE MARIA ROSSIGNOLI - 

OAB:MT - 2515 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Determino ao Sr. Gestor Judicial, que dê o devido impulsionamento do feito, 

com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 69491 Nr: 1047-50.2016.811.0039

 AÇÃO: Impugnação ao Cumprimento de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILIO TEIXEIRA CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:PROC. FED.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se conforme determinado anteriormente, com urgência.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58942 Nr: 2350-70.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO REMEDIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 Vistos em correição.

Solicite-se informações acerca do cumprimento da missiva expedida.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 80861 Nr: 2786-24.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA MORITZ LUZ - 

OAB:37874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 Vistos em correição.

Cetifique-se acerca do cumprimento do mandado.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 89729 Nr: 2488-95.2018.811.0039

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DOS TELES PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE EDUARDO BARBOSA 

SIMÕES - OAB:19497

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 AUTOS Nº 2488-95.2018.811.0039

CÓDIGO 89729

Vistos em Correição.

Considerando que parte requerente não é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita, bem como nem efetuou o pagamento para a distribuição 

do presente feito, intime-se a parte autora para que efetue os pagamentos 

devidos no prazo de 15 (quinze) dias.

Expeça-se o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 03 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 80861 Nr: 2786-24.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA MORITZ LUZ - 

OAB:37874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 AUTOS Nº 2786-24.2017.811.0039.

CÓDIGO 80861.

Vistos.

Tendo em vista que no dia 27 de junho de 2018, haverá expediente até as 

12:00 (doze horas), em razão da portaria n. 629/2018-PRES/TJMT, 

redesigno a AUDIÊNCIA outrora designada para o dia 08 de novembro de 

2018, às 16h00min (dezesseis horas).

Destarte, comuniquem-se as partes via e-mail, telefone ou qualquer outro 

meio hábil e rápido para o fim de que tomem ciência da presente 

redesignação evitando-se, deste modo, prejuízo para as mesmas.

Notifique-se o Ministério Público e as partes.

Certifique-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 20 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 62301 Nr: 970-75.2015.811.0039

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KADR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BHRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, MARILIA 

AUGUSTO DE OLIVEIRA PLAZA - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE nos termos do art. 487, I, CPC a 

presente ação de investigação de paternidade, para DECLARAR que o 

requerido BRUNO HENRIQUE RODRIGUES BATISTA é pai biológico da 

menor EMILLY DIAS RIBEIRO. CONDENO o requerido ao pagamento da 

pensão alimentícia mensal à menor no valor correspondente a 30% (trinta 

por cento) do salário mínimo nacional mais 50% (cinquenta por cento) das 

despesas médicas e hospitalares todo dia 10 de cada mês, retroagindo a 

obrigação alimentícia à época da citação. Intimem-se a parte requerida 

para juntar nos autos cópia de seu documento de identidade ou outro 

documento capaz de identificar o nome de seus genitores no prazo de 10 

(dez) dias. Com a juntada do documento de identidade da parte requerida, 

DETERMINO que seja efetuado o registro de nascimento da menor 

impúbere junto ao Cartório de Registro Civil devendo constar além do 

patronímico materno e dos avós maternos a utilização do patronímico 

paterno bem como dos avós paternos. DETERMINO, outrossim, que o 

Cartório de Registro Civil forneça a certidão de nascimento de forma 

gratuita para a genitora da menor impúbere.Notifique-se o Ministério 

Público. Condeno a parte requerida em custas processuais e honorários 

advocatícios o qual arbitro em 10% do valor atualizado da causa [art. 

85,§19 do CPC]. Transitada em julgado e satisfeita as custas processuais, 

nada sendo requerido e não havendo nenhuma pendência, arquive-se 

com as anotações e baixas de estilo.Publique-seRegistre-se 

Intime-seCumpra-se.São José dos Quatro Marcos-MT, 04 de julho de 

2016.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

Comarca de Sapezal

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A N.º 50/2018-DF - Estabelecer a escala de plantões do mês 

de NOVEMBRO/2018 como abaixo relacionado

*A Portaria n° 50/2018-DF completa, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113630 Nr: 4229-53.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP - 

SUPERMERCADO REAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELIANE PAZETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE KELI MADUREIRA 

LAVARDA - OAB:24911/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 114455 Nr: 4716-23.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP - 

SUPERMERCADO REAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO FERREIRA BONADIMAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE KELI MADUREIRA 

LAVARDA - OAB:24911/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para ciência de audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113878 Nr: 4398-40.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP - 

SUPERMERCADO REAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEIRIAN GOMES DA SILVA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE KELI MADUREIRA 

LAVARDA - OAB:24911/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora par aciência da audiência de conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110529 Nr: 2378-76.2018.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERALDO PEDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A/MT, 
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RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 107489 Nr: 460-37.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAZZERIS TRANSPORTES LTDA. EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VS JUST TRANSPORTES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS MALEK HANNA - OAB:356

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora na pessoa de seu advogado (a) para ciência de 

audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 93624 Nr: 1972-26.2016.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENOC RODRIGUES LOPES - 

OAB:5799

 Fica o advogado do indiciado devidamente intimado da decisão constante 

na ref. 28.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 108366 Nr: 999-03.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENI DOS SANTOS REZENE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA DE SOUZA 

ANNUNZIATO - OAB:18355/MT, NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 Intimação da parte requerida na pessoa de seu advogado (a)para ciência 

de audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 105408 Nr: 4294-82.2017.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O, TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - OAB:20395/O

 Fica a defesa tecnica do réu, devidamente intimada para comparecer a 

audiência de intrução e julgamento para o dia 13/02/2019 às 16h00min. 

Conforme determinação assentada na ref. 84.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 108367 Nr: 1000-85.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP - 

SUPERMERCADO REAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA ALVES 

MARINO DA SILVA - OAB:5155

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113876 Nr: 4396-70.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP - 

SUPERMERCADO REAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. DE F. TABORDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE KELI MADUREIRA 

LAVARDA - OAB:24911/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 103703 Nr: 3513-60.2017.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILTON JOSÉ SCHEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IEDA WEBLER SCHAEDLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069/MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529/A MT, LUIZ 

MARIANO BRIDI - OAB:2619, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - 

OAB:9418/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO HENRIQUE ALVES - 

OAB:11064-B/MT, HÉLIO EGUNI - OAB:, HELIO EGUNI - OAB:19589/O, 

PATRICK SHARON - OAB:

 Intimação da parte requerida na pessoa de seu advogado (a)acerca do 

pedido do autor no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 106058 Nr: 4610-95.2017.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP - 

SUPERMERCADO REAL, LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS SCHAEFFER MAGGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA ALVES 

MARINO DA SILVA - OAB:5155

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora na pessoa de seu advogado (a) para ciência de 

audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 76253 Nr: 2610-30.2014.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LIMA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: POLLIANA PORTES SODEIRO - 

OAB:11.078

 Intimação da parte requerida na pessoa de seu advogado (a)para ciência 

da audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111067 Nr: 2673-16.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBEM KRUG, ISOLDA KRUG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA VIA FERTIL LTDA, BUNGE 

ALIMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B, THIAGO SABIONI VALADARES - OAB:16218

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON APARECIDO 

POZZA FÁVARO

JEFFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - OAB:10200, LUIZ ORIONE 

NETO - OAB:3606, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:17738

 Vistos,

Ante a decisão em sede liminar em agravo do E. Tribunal de Justiça, bem 

como os documentos acostados em referência 40, comprovando a 

caução em seguro garantia judicial, atendendo os ditames do art. 835, §2º, 

do CPC, procedo com o desbloqueio da conta Bradesco da empresa 

Bunge Alimentos S/A, conforme comprovante em anexo. As demais 

contas já foram desbloqueadas de ofício por este juízo em outra 

oportunidade

Cumpra-se as intimações e designação de audiência já determinadas em 

ref. 17 e 32, se já não foram cumpridas, procedendo a devida certificação 

de cumprimento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110529 Nr: 2378-76.2018.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERALDO PEDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 108905 Nr: 1316-98.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANO HARTMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA, SLC AGRÍCOLA S/A - 

FAZENDA PLANORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO MONTAGNER - 

OAB:20670/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora na pessoa de seu advogado (a) para ciência de 

audiência.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110743 Nr: 2491-30.2018.811.0078

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELIZÂNGELA BENITES RODRIGUES, Rg: 

19972288, Filiação: Maria Antonia dos Santos Benites e Vitorino 

Rodrigues, natural de Não Informado-, solteiro(a), não informado. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.
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 Despacho/Decisão: Vistos etc.Trata-se ação de regularização da guarda 

e visitas proposta por ANTONIO MANOEL DA CONCEIÇÃO, em face de 

ELIZÂNGELA BENITES RODRIGUES, na qual requer a guarda unilateral do 

filho MARCO ANTÔNIO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO, bem como a 

regulamentação do direito de visitas da genitora.A guarda provisória foi 

concedida ao autor, contudo foram frustradas as tentativas de citação da 

Requerida, tendo aportado pedido do Requerente para citação por 

edital.Vieram os autos conclusos.Diante das disposições contidas no art. 

256 do CPC, vislumbrando que estão presentes os requisitos, DEFIRO o 

pedido de citação por edital.CITE-SE a Requerida por EDITAL pelo prazo de 

15 (quinze) dias.Certificado o decurso de prazo, sem apresentação da 

resposta, nomeio como Curadora Especial a advogada Leilaine Pereira 

Moraes, OAB/MT 22.750-O, para defesa dos interesses da 

Requerida.Intime-se a advogada via DJE a fim de que se manifeste acerca 

da aceitação do encargo.Sendo positiva a resposta, com o decurso do 

prazo do edital, intime-se a causídica para apresentação de contestação 

no prazo legal.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LUDIMILA SABRINA DA 

SILVA, digitei.

Resumo da Inicial: PROCEDER A CITAÇÃO DA REQUERIDA ELIZÂNGELA 

BENITES RODRIGUES.

Sapezal, 23 de outubro de 2018

Rafael Mendes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11751 Nr: 490-68.2011.811.0094

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Esmeraldo Paulino, Valdeci Archanjo 

Keneuber, Cleiton José Viana Garzella, Severino Severiano dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Lincon de Laet - 

OAB:6200/MT, Defensoria Pública Estadual - OAB:, José da Silva 

Araújo Júnior - OAB:14775-B/MT

 Impulsiono os presentes autos, com finalidade de intimação das partes, na 

pessoa des seus advogados, para comparecer à audiência designada 

pelo Juízo Deprecado da Vara de Precatórios da Comarca de Goiania/GO, 

para inquirição da testemunha Guilherme Fernando Gomes, que se 

realizará no dia 27/11/2018, às 08h30min.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32378 Nr: 1291-37.2018.811.0094

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATA DO SORTEIO DOS VINTE E CINCO JURADOS E DEZ SUPLENTES QUE 

PARTICIPARÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINARIAS QUE 

REALIZAR-SE-ÃO ATÉ O DIA 31 de DEZEMBRO DE 2019 DO TRIBUNAL 

DO JÚRI DESTA COMARCA DE TABAPORÃ-MT.

Aos dezenove dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito 

(19/10/2018), às 15h30min (horário de Mato Grosso), na sala de 

audiências desta Comarca de Tabaporã/MT, onde presente se encontrava 

o MMº. Juiz de Direito da Vara Única - Presidente do Tribunal do Júri – Dr. 

Rafael Depra Panichella, sendo decidido nos seguintes termos: Vistos etc. 

Estando presentes também o Representante do Ministério Público, Dr. 

Bruno Franco Silvestrini, o representante da OAB/MT, Subseção de Juara, 

o advogado Dr. Magaiver Baesso dos Santos, a Oficiala de Justiça 

Elizandra Cristina dos Santos Barreto, e comigo Assessora de Gabinete 

Maria Marta Lançone, ao final assinado, sendo feito o sorteio dos nomes 

dos vinte e cinco jurados e 10 suplentes, em cumprimento ao disposto no 

artigo 433 do Código de Processo Penal, fossem abertas as portas da 

Sala de Audiências, sendo os seguintes convocados:

 1º CORPO DE JURADOS PARA A 1º SESSÃO ORDINÁRIA

 1- Ademir Giroto Junior – TAE - Secretário

2- Marli Gottardi Silva - Professora

3- Marcio Marcos Gomes – Aux. Esc. Fiscal

4- Weliton Almeida Silva - Vendedor

5- Sabrina de Souza Batista – Clas. De grãos

 6- Teodolinda Maria Inácia de Lara – Do lar

7- Zilda Julia Monteiro dos Santos - Limpeza

8- Leandro da Silva Ramos – Aux. Esc. Fiscal

 9- Eduardo Nunes da Silva – Agente de Endemias

10- Claudio Alves de Souza – Aux. Escritório

11- Lucas Henrique Scavazini - Repositor

12- Marica Gonzaga de Melo Euzebio - Limpeza

13- Maria Izabel da Silva Malaquias – Cozinha

 14- Isaias Lopes Domingos – Téc. Informática

 15- Maria Fernandes Francolino - Professora

16- Aparecida Pereira de O. Bordignom – Do lar

 17- Cidir Aiolfi – Bancário

 18- Nilsa Carolina Cosme – Operador Caixa

19- Maria Cristiane Maximiano – Téc. Adm. Educ.

20- Nilda de Souza Silva de Oliveira – Coordenadora

 21- Edileuza Gomes da Silva – Ag. de Endemias

22- Eliane Gomes M. Martins – Aux. Alfab.

23- Roseli Pereira da Cunha – Professora

 24- Jose Ricardo Rodrigues – Ag. de Endemias

 25- Patricia Silva de Carvalho – Auxiliar Adm

2º CORPO DE JURADOS PARA A 2º SESSÃO ORDINÁRIA

 1- Katrina Fernandes Matos - Vendendora

 2- Ilson Ferreira Costa - Professor

3- Marinete Silva Gomes - AAE

4- Alysson Denerdi Antoniassi - Professor

5- Iradilsa Lima de Sousa - TDI

6- Camila Esperidião da Silva - Caixa

7- Devair de Oliveira Souza - Professor

8- Elisangela Aparecida Malonyai Cavalieri – Diretora de Escola

9- Danielle Cristiane Rodrigues Abegg – Aux. Escritório

 10- Maria de Fátima Dias da R. B. Silva - Enfermeira

11- Maiquieli Padilha Lopes A. da Silva - Artesã

12- Elisangela França dos Reis - Professora

13- João Cirlei Rosolem - Profuncionário

14- Lindiomara Alves de A. Medeiro - Professora

15- Marli da Rocha Lourenço Aiolfi - Professora

16- Melquisedec de Almeida Costa – Frentista

 17- Siomara Muller Pereira - Professora

18- Luciene Aparecida Alves de S. Loga - Cozinheira

19- Fabiana Carvalho Ferreira- Agente Adm.

20- Joriel Lima dos Santos – Técnico Mecânico

 21- Maria Ivone de Melo- Técn. Adm. Educ.

22- Eliene Silvério - TDI

23- Eliete Benites Pires – Agente Adm.

24- Natielly Pereira de Souza - TDI

25- Marcilene Marques Moreira - Crediarista

3º CORPO DE JURADOS PARA A 3º SESSÃO ORDINÁRIA

 1- Rosângela Bergamo – AAE- Nutrição

2- Marta Pereira Batista – Op. de Caixa

3- Clair Terezinha Flores da Silva - Professora

4- Fúlvia Mara Paixão - TDI

5- Paula Aparecida de Oliveira – Coordenador Dpto. de Cultura

6- Angelica Sabrina Coelho - TDI

7- Elizandra Ap. de Souza Rengel – Lactário

 8- Haroldo Carlos - Açougueiro

9- Eduarda Gabriela B. de Oliveira – Op. de Caixa

10- Madalena Batista Treuherz - Professora

11- Rosa Maria dos Santos - AAE

12- Walter César Soares de Souza- Motorista

13- Maria de Fátima dos Santos – Op. de Caixa

14- Gustavo de Araújo Chaves - Vendedor

15- Cristina Hota Semensato - Artesã
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16- Lucia Alves Vieira Peron – Aux. Depto. Pessoal

17- Weslayne da Silva – Aux. de Sala

 18- Jeilson Lourenço de Souza – Guarda Noturno

19- Fabiana Taborda Siqueira - Vendedora

20- Tiago dos Santos – Coordenador Vig. Saúde

21- Olemes Thomas Bertogna - Motorista

22- Tiago Donzelli Fernandes – Montador

23- Valdemir Fernandes Costa – Auxiliar Adm.

24- Marcelo da Silva Nascimento – Téc. Motorista

25- Rogério Alves Rosolen - Vigia

SUPLENTES

1- Bruno José de Moraes - Motorista

2- Eliciane da Silva Banci Giroto - TDI

3- Vanessa Conceição Farias Paz - Entregadora

4- Cristiane Romagna Ferreira - Professora

5- Ronivaldo Moura da Silva -Vendedor

6- Mateus Felipe Rodrigues da Silva - Repositor

7- Admilson de Oliveira - Escriturário

8- Neusa Isabel Dilallo Razine - TDI

9- Patrícia Duarte Paulino - Caixa

10- Tatiana da Silva – Professora.

 Em seguida foram colocados os nomes dos vinte e cinco jurados de cada 

sessão e os dez suplentes na urna, devidamente trancada, ficando as 

chaves em poder do MMº. Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri 

desta Comarca. Em seguida foi designado pelo MMº. Juiz desta data até o 

dia 31 de dezembro de 2019 para a instalação das Sessões Ordinária e 

Extraordinária do Tribunal do Júri, onde serão submetidos a julgamento 

todos os processos que estão preparados até a data da instalação da 

Sessão.

 Outrossim, as listas serão alternadas, sendo que o primeiro corpo de 

jurados ficará responsável pela primeira Sessão de Julgamento, e a 

segunda lista responsável pela segunda Sessão, sucessivamente e 

alternadamente.

Os suplentes participarão de todas as Sessões de julgamento que se 

realizará no ano de 2019.

Havendo adiamento de alguma Sessão de Julgamento, o corpo de Jurados 

subsequente fará o julgamento do processo em que houve o adiamento.

Pelo MMº Juiz foi decidido: “Vistos etc. Determino ainda a publicação da 

ata no Órgão Oficial e no átrio do Fórum. Deverá ser feita a publicação de 

cada corpo de jurados nos meses acima citados, juntamente com os 

suplentes. E para constar, é lavrada esta ata que lida e achada conforme, 

vai devidamente assinada.” Eu, Maria Marta Lançone – Assessora de 

Gabinete, que digitei e fiz imprimir.

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

Juiz de Direito

 BRUNO FRANCO SILVESTRINI

Promotor de Justiça

 MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS

Advogado

ELIZANDRA CRISTINA DOS SANTOS BARRETO

Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21877 Nr: 15-10.2014.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francilene Batista de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procederei à remessa dos autos ao INSS, via Correios, para 

sua intimação acerca do retorno dos autos da Segunda Instância.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21973 Nr: 108-70.2014.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Rodrigues Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sindicato Rural de Tabaporã, Clodoaldo Alves 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - 

OAB:16948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, Francisco Assis Dias de Freitas - 

OAB:5802/MT

 Impulsiono os presentes autos, para intimação da parte requerida 

Clodoaldo Alves de Oliveira, na pessoa de seu advogado, para 

apresentação dos memoriais finais, no prazo legal, nos termos da decisao 

de fls. 223.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10025 Nr: 891-38.2009.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julio Cezar Fávaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amazôniaphos Nutrição Animal Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Décio José Tessaro - 

OAB:MT/ 3.162

 Impulsiono os presentes autos, para intimação das partes, na pessoa de 

seus advogados, para manifestar acerca dos documentos juntados ás fls. 

189/190, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11990 Nr: 725-35.2011.811.0094

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulina Rodrigues de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Carlott - 

OAB:6679-B/MT

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de abrir vistas a parte 

embargada, na pessoa de seu advogado, para manifestação, 

considerando retorno dos autos da Segunda Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31047 Nr: 545-72.2018.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jeferson Fernando Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação das partes, na pessoa de 

seus advogados, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

09/11/2018, às 17h15min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32547 Nr: 1384-97.2018.811.0094

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETSBdS, TAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MALLANY BRANDAO DOS 

SANTOS - OAB:19011

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação das partes, na pessoa de 

seus advogados, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

09/11/2018, às 18h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31986 Nr: 1085-23.2018.811.0094

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 
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Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMFCM, ACFCM, VEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniely Neves Lauro - 

OAB:24285/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação das partes, na pessoa de 

seus advogados, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

09/11/2018, às 18h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32424 Nr: 1314-80.2018.811.0094

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDIMAR ROBERTO 

BORTOLOTTO - OAB:70326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação das partes, na pessoa de 

seus advogados, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

09/11/2018, às 17h40min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32508 Nr: 1365-91.2018.811.0094

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Teixeira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16.164

 Impulsiono os presentes autos para intimação das partes, na pessoa de 

seus advogados, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

08/11/2018, às 13h30min.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 54398 Nr: 1863-19.2016.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNERARIA E FLORICULTURA NOSSA SENHORA 

APARECIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Itanhangá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANDRA GOMES - 

OAB:MT/21.503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão judicializada pela 

autora, porque: (a) o crédito cobrado relativamente aos serviços de 

setembro de 2010 está fulminado pela prescrição quinquenal estabelecida 

no Decreto-Lei n. 20.910/32 como norma especial de prescrição contra a 

Fazenda Pública; (b) não possui interesse de agir quanto às faturas dos 

meses de nov/2010 e fevereiro de 2013.Custas pela autora, sem fixação 

de sucumbência porque revel o requerido.Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, recolhidas as custas remanescentes, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais, ou caso inadimplente a parte, à 

Central de Arrecadação para cobrança.PRIC.Tapurah/MT, 6 de março de 

2018. FABIO PETENGILLJuiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 40723 Nr: 1200-12.2012.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Rosa Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA VIEIRA SERPA DA CUNHA 

- OAB:6518, Mauricio Vieira Serpa - OAB:OAB/MT 12758, RAFAEL 

WASNIESKI - OAB:OAB/MT 15469-A, Ricardo Roberto Dalmagro - 

OAB:OAB/MT 12205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº: 1200-12.2012.811.0108 (Código nº 40723)

REQUERENTE: Maria de Lourdes Rosa Costa

 REQUERIDO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA

V I S T O S,

 Tratando-se de ação de execução por quantia certa com base em título 

judicial contra a Fazenda Pública, determino a intimação da parte devedora 

na pessoa do seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico (CPC, art. 535) para que, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias 

e nos próprios autos, apresente impugnação à execução, conforme 

dispõe o art. 1º-B acrescentado à Lei nº 9.494/1997 pela Medida 

Provisória nº 2.180-35/2001, oportunidade que poderá manifestar-se 

acerca do disposto no art. 100, § 9º, da Constituição Federal.

Decorrido o prazo sem oferecimento da aludida peça defensiva, 

requisite-se o pagamento ao devedor por intermédio da pessoa em que foi 

citado, nos termos do disposto no artigo 535, §3º, II, do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah (MT), 25 de outubro de 2018.

 Melissa de Lima Araújo

 Juíza de Direito em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 22915 Nr: 779-27.2009.811.0108

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VCK, MAdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSdS, WLdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Processo n°: 779-27.2009.81.0108 (Código 22915)

Requerentes: Vicente Carlos Ksiozek e Outra

 Requeridos: Rosimeire Santos da Silva e Outro

AÇÃO DE ADOÇÃO

VISTOS.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação, com a 

máxima urgência.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 24 de outubro de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

 Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 53795 Nr: 1489-03.2016.811.0108

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO RAFAEL ALTIMARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para no prazo de 15 dias, manifestar-se quanto a devolução 

da correspondência de citação com anotação "não existe o número".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo
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 Cod. Proc.: 24599 Nr: 875-08.2010.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderley Cole ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que não consta nos autos informação, quanto a pagamento, 

nomeação de bens a penhora ou embargos a execução, razão pela qual 

impulsiono os autos para intimar a parte exequente, por meio de seu 

procurador, para que no prazo de 15 dias informe se a executada citada 

efetuou o pagamento ou não. Na hipótese de não ter ocorrido à quitação 

do débito, promovo a intimação da parte exequente, para requerer o que 

entender de direito, ou indicar bens passíveis de penhora, quando deverá 

recolher a diligência do Oficial de Justiça para tanto acessar o CPD – 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do 

Tribunal de Justiça e apresentar o comprovante de pagamento de 

diligência nos autos, ou custas processuais de envio de carta precatória 

se for o caso, a fim de que seja dado cumprimento ao ato penhora e 

avaliação de bens, além de apresentar a planilha de cálculo atualizada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 65361 Nr: 2500-96.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDECIR CONTRERAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:MT 11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 319 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial.CITE-SE e intime-se o executado para efetuar o pagamento 

do valor de R$ 84.371,12 (oitenta e quatro mil trezentos e setenta e um 

reais e doze centavos), ou nomear bens à penhora, no prazo de 03 (três) 

dias, nos termos do artigo 335, I, do código de processo civil.Decorrido o 

prazo de três dias sem que tenham o executado efetuado o pagamento do 

débito, deverá o oficial de justiça, munido da 2ª via do mandado, proceder 

imediatamente à PENHORA e ao arresto de tantos bens quanto bastem 

para garantir a dívida, bem como a posterior AVALIAÇÃO dos bens, 

descrevendo o estado de uso e conservação, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o Executado, 

através de seu advogado ou à sociedade de advogados a que ele 

pertença (art. 841, §1º, CPC). O executado poderá oferecer EMBARGOS 

À EXECUÇÃO, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 

914, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, também a contar da data da 

audiência de conciliação. Os embargos não terão efeito suspensivo (art. 

919, CPC), exceto quando verificados os requisitos para concessão de 

tutela provisória e desde que o juízo já esteja garantido.Conste do 

mandado de citação o valor do débito principal atualizado, mais juros, 

custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, nos termos do art. 827, CPC, ressalvando que, no 

caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, esse valor será 

reduzido pela metade (art. 827, §1º, CPC).Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário com as cautelas de estilo.Tapurah (MT), 25 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 58030 Nr: 1179-60.2017.811.0108

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA GRACIELE DA ROCHA FRANCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para no prazo de 15 dias, manifestar-se quanto a devolução 

da correspondência de citação com anotação "não existe o número".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 20199 Nr: 1228-53.2007.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tapurah Comércio e Assessoria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armando Soares dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Pasini - OAB:OAB/MT 

8856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:OAB/MT 5079-B

 Impusliono os autos para promover a intimação da parte exequente, por 

seu procurador, para no prazo de 15 dias dar andamento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 43401 Nr: 2360-38.2013.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURACY LOURENÇO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Birck - OAB:MT 10.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº: 2360-38.2013.811.0108 (Código nº 43401)

REQUERENTE: Juracy Lourenço de Oliveira

 REQUERIDO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA

V I S T O S,

 Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste quanto a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada 

pela parte executada.

Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah (MT), 25 de outubro de 2018.

 Melissa de Lima Araújo

 Juíza de Direito em substituição legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 45693 Nr: 1549-44.2014.811.0108

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Armando Soares dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tapurah Comércio e Assessoria Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:OAB/MT 5079-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Pasini - 

OAB:OAB/MT 8856

 impulsiono os autos para promover a intimação da partes, por seus 

procuradores, para manifestação quanto ao auto de constatação as fls. 

26//27, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 43422 Nr: 2379-44.2013.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVDSG, IZABEL JOANA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edy Wilson Piccini - OAB:MT 

4.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº: 2379-44.2013.811.0108 (Código nº 43422)

REQUERENTE: I. V de S.G representada por Izabel Joana de Souza

 REQUERIDO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA
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V I S T O S,

 Apresentado recurso de apelação pela parte requerida, e, consoante 

disposto no art. 1.011 do Código de Processo Civil, o recebimento da 

apelação ocorrerá pelo juízo ad quem, independentemente do juízo de 

admissibilidade (CPC/2015, art. 1.010, §3º).

Portanto, intime-se o apelado para apresentar as contrarrazões 

(CPC/2015, art. 1.010, §1º), no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 219, 

CPC/2015).

Cumpridas todas as formalidade legais, subam os autos ao Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, com nossas homenagens e cautelas de 

estilo.

Providências necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah (MT), 25 de outubro de 2018.

 Melissa de Lima Araújo

 Juíza de Direito em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 40061 Nr: 510-80.2012.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otilia Manchur Stachiw

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº: 510-80.2012.811.0108 (Código nº 40061)

REQUERENTE: Otilia Manchur Stachiw

 REQUERIDO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Vistos.

Trata-se de Impugnação à Execução de Sentença apresentada pelo 

Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Aduz o executado, em apertada síntese, que há excesso na execução.

Foi determinada a realização de cálculos pelo contador judicial que 

apresentou às fls. 189.

Intimada as partes concordando com os cálculos apresentados pela 

contadoria requerendo a homologação.

É o que relato. DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que o exequente concordou com os 

cálculos apresentados pelo executado , ora impugnante, e pela contadoria 

o qual consta das fls. 190.

Sendo assim, ante a concordância do exeqüente, HOMOLOGO, por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, os cálculos 

apresentados pelo executado às fls. 99 dos autos.

DETERMINO a expedição de Ofício Requisitório de Pequeno Valor (RPV) no 

valor devido, de acordo com cálculo apresentado às fls. 189.

Procedido ao depósito devido, expeçam-se os competentes Alvarás de 

Levantamento, autorizando o autor e/ou seu patrono para tanto, caso 

possua poderes específicos nos autos para a providência.

Transitado em julgado, certifique-se o cumprimento de todas as 

determinações, e após, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Tapurah (MT), 25 de outubro de 2018.

 Melissa de Lima Araújo

 Juíza de Direito em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 65118 Nr: 2359-77.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FONSECA, Luiza Francisca da 

Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 319 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial.CITE-SE e intime-se o executado para efetuar o pagamento 

do valor de R$ 54.327,84 (cinquenta e quatro mil trezentos e vinte e sete 

reais e oitenta e quatro centavos), ou nomear bens à penhora, no prazo 

de 03 (três) dias, nos termos do artigo 335, I, do código de processo 

civil.Decorrido o prazo de três dias sem que tenham o executado efetuado 

o pagamento do débito, deverá o oficial de justiça, munido da 2ª via do 

mandado, proceder imediatamente à PENHORA e ao arresto de tantos 

bens quanto bastem para garantir a dívida, bem como a posterior 

AVALIAÇÃO dos bens, descrevendo o estado de uso e conservação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o Executado, através de seu advogado ou à sociedade de 

advogados a que ele pertença (art. 841, §1º, CPC). O executado poderá 

oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, independentemente de penhora, 

depósito ou caução (art. 914, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, também 

a contar da data da audiência de conciliação. Os embargos não terão 

efeito suspensivo (art. 919, CPC), exceto quando verificados os requisitos 

para concessão de tutela provisória e desde que o juízo já esteja 

garantido.Conste do mandado de citação o valor do débito principal 

atualizado, mais juros, custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 827, CPC, 

ressalvando que, no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) 

dias, esse valor será reduzido pela metade (art. 827, §1º, 

CPC).Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo.Tapurah (MT), 25 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza 

de Direito em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 54692 Nr: 2003-53.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CACILDA BEZERRA SILVA, ADILSON 

CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte exequente, por 

seu procurador, para no prazo de 15 dias manifestar-se quanto a certidão 

negativa de citação dos executados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 47594 Nr: 313-23.2015.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALDEIRÃO POLITICO, LEANDRO MARTINS 

PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGILDO TADEU GIL PRATES - 

OAB:MT 15.742, RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - OAB:MT 18.870-O

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para no prazo de 15 dias, manifestar-se quanto a devolução 

da correspondência de citação do requerido Caldeirão Politico, com 

anotação "desconhecido".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 44000 Nr: 246-92.2014.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMIDO FRITOLDO RADETZKI ME, ARMIDO 

FRITOLDO RADETZKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE MATOS 

BORGES - OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 

11.006-B
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 Impulsiono os autos para a intimação das partes, por seus procuradores, 

para manifestação no prazo de 15 dias quanto ao auto de constatação as 

fls. 83/85.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 59951 Nr: 2316-77.2017.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EIDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Processo n°: 2316-77.2017.811.0108 (Código 59951)

Autor: Ministério Público Estadual

Réu: Eliezer Inacio da Paixão

AÇÃO PENAL

VISTOS.

Tendo em vista a apresentação do endereço atualizado da vítima Bárbara 

Cabral de Oliveira (f. 156-157), determino a expedição de carta precatória 

para a Comarca de Campo Grande/MS, a fim de que seja colhido o seu 

depoimento em juízo, ressaltando a necessidade de urgência no 

cumprimento, haja vista trata-se de réu preso, cujo encerramento da 

instrução processual depende apenas do cumprimento dessa missiva.

Após o devido cumprimento, intimem-se as partes para se manifestarem 

nos termos do artigo 402 do CPP e, em caso de inércia, declaro encerrada 

a fase instrutória, abrindo-se vistas dos autos às partes para a 

apresentação das alegações finais.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 17 de outubro de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

 Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62264 Nr: 594-71.2018.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Fernando Lima da Cruz, Franciel Feitosa 

da Silva, TIAGO TELLES, LEANDRO MARTINS DOS SANTOS, SAMARA DA 

SIQUEIRA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Birck - OAB:MT 

10.093, Defensoria Pública de Tapurah-MT - OAB:TAPURAH, Suélen 

Doroti Denicolo - OAB:OAB-MT18.589

 Processo n°: 594-71.2018.811.0108 (Código 62264)

Autor: Ministério Público Estadual

Réus: José Fernando Lima da Cruz e Outros

AÇÃO PENAL

VISTOS.

Tendo em vista o teor da petição inclusa (f.448), noticiando o interesse na 

realização de novo interrogatório do acusado Tiago Telles, designo o ato 

para a data 13 de dezembro de 2018, às 15h30min.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 17 de outubro de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

 Juíza de Direito em substituição

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 48787 Nr: 945-49.2015.811.0108

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Neuzimar Martins de Souza Cassol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANE RIBEIRO BORBA, Alcioni Cassol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUELEN DOROTI DENICOLO - 

OAB:18589

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA DENICOLO - 

OAB:MT 17.713

 Processo n°: 945-49.2015.811.0108 (Código 48787)

Requerente: Neuzimar Martins de Souza Cassol

 Requerido: Juliane Ribeiro Borba

 ADOÇÃO

VISTOS.

Em atenção à manifestação ministerial (f.48), determino a retirada do 

genitor da criança do polo passivo da presente demanda, haja vista 

exercer a guarda fática do menor, juntamente com a requerente, não 

havendo conflito de interesses.

Ademais, determino a realização de estudo psicossocial na residência da 

requerente, ambiente familiar do menor, no prazo de dez dias, com 

subsequente apresentação de relatório técnico, no prazo de cinco dias.

Após, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação.

Sem prejuízo, designo audiência instrutória para a data de 29 de novembro 

de 2018, às 15h15min, devendo as partes providenciarem a cientificação 

das testemunhas sobre o ato, independentemente de intimação ou 

comprovar que as notificou, no prazo de 3 dias antes da audiência, nos 

termos do art. 455 do NCPC.

Por fim, quanto a representação processual da parte requerida, há que se 

destacar que a causídica Suélen Doroti Denicoló assumiu o patrocínio da 

causa em favor da requerida, o que foi aceito pela magistrada à época 

(f.40), que deu prosseguimento ao feito.

Entretanto, quanto a investigação da prática delitiva prevista no artigo 355, 

parágrafo único, do CP, determino a remessa de cópia dos autos à 

Delegacia de Polícia Civil desta Comarca para apuração.

Intimem-se as partes, os advogados e o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 23 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho

Juiz de Direito cooperador

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 57958 Nr: 1135-41.2017.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karolina Pasko dos Santos 

Fonseca - OAB:23579/O, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edy Wilson Piccini - OAB:MT 

4.950

 Processo n.º 1135-41.2017.811.0045.

A escrivania deverá elaborar certidão, com o intuito de atestar se o 

requerido, devidamente citado, apresentou contestação.

Intime-se o réu para que, no prazo de 10 (dez) dias, complemente o 

depósito do valor da totalidade da dívida, de acordo com os cálculos 

apresentados pela autora.

Após, venham conclusos para exame.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 23 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 51271 Nr: 197-80.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEM, AMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVETE BARBOSA CARVALHO - 

OAB:2060

 Processo n°: 197-80.2016.811.0108 (Código 51271)

Exequente: Paulo Eduard Martins

 Executado: Valdir Martins

 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

VISTOS.

Considerando a comprovação do adimplemento da obrigação alimentícia, 

exclusivamente em relação às três últimas parcelas (f.74), revogo a prisão 

civil do executado, consoante requerimento de f. 71-73.
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Expeça-se o competente alvará, consoante requerimento formulado pela 

parte exequente (f.77).

Em seguida, cumpra-se integralmente a decisão judicial pretérita (f.35), 

especificamente quanto aos atos de expropriação.

Restando frustrada a tentativa de localização de bens, intime-se a parte 

exequente para postular o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) 

dias, a fim de satisfazer a obrigação exequenda.

Após, conclusos para deliberação.

Intime-se.

C u m p r a - s e ,  s e r v i n d o  a  p r e s e n t e  d e c i s ã o  c o m o 

alvará/mandado/ofício/carta precatória.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 25 de outubro de 2018.

GISELE ALVA SILVA

Juíza de Direito cooperadora

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 59229 Nr: 1866-37.2017.811.0108

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thomas Augusto Capeletti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON SALLES DE SOUZA - 

OAB:21382/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1866-37.2017.811.0108.

Considerando-se as razões apresentadas pelo impetrante na petição 

juntada na fl. 106 dos autos, determino a expedição de ofício ao Instituto 

de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso, com a finalidade de 

requisitar, no prazo de 20 (vinte) dias, a realização do exame de Fixação 

de Complemento – FC, nos animais Sheik 41, Sandy, Potro Égua 51 e 

Jumento 67, às expensas do impetrante Thomas Augusto Capeletti.

Cientifique-se o Estado de Mato Grosso, mediante expedição de carta 

precatória, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, 

querendo, ingresse no feito [art. 7º, II, Lei nº 12.016/2009].

A escrivania deverá elaborar certidão, com a finalidade de atestar se a 

autoridade coatora, devidamente notificada, apresentou informações.

Intimem-se.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 23 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 8619 Nr: 226-24.2002.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA E AGROPECUÁRIA BOM PASTOR 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:OAB/MT 5079-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2005/590 – CÓD. 8619.

Intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste a 

respeito da configuração da prescrição. Depois, venham conclusos.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 24 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 18561 Nr: 1745-92.2006.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDO LOUREIRO DA SILVA - 

OAB:MT 11 162-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2006/48 – CÓD. 18561.

Intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste a 

respeito da configuração da prescrição. Depois, venham conclusos.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 24 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 26311 Nr: 915-53.2011.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Campagnolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - 

OAB:MT0003791O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 915-53.2011.811.0108 – CÓD. 26311.

Intime-se a exequente, mediante a estrita observância da regra prevista no 

art. 412, §§ 5.º, 6.º, 7.º e 8.º da CNGCGJ/TJMT, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifeste a respeito da configuração da prescrição. 

Depois, venham conclusos.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 24 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 45799 Nr: 1628-23.2014.811.0108

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARUSAN FERREIRA BARBOSA, DAISE SOARES 

FERREIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERCIO FAEDA, Clovis Morales Pestano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR FOGAÇA DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 5.671-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Pasini - 

OAB:OAB/MT 8856, LAERCIO FAEDA - OAB:MT 3589-B

 Processo n.º 1628-23.2014.811.0108.

Com efeito, a outorga de mandato a outro procurador, sem ressalva da 

procuração anterior, afasta os poderes outorgados ao antigo procurador, 

configurando hipótese de revogação tácita. Isso significa dizer, portanto, 

que é nula a citação/intimação do anterior advogado que sucedeu à 

revogação do mandato inicialmente juntado aos autos [artigo 272, §2º do 

Código de Processo Civil/2015; artigo 236, §1º do Código de Processo 

Civil/1973; cnf. STJ, Resp nº 4133/RO, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, 

j. 25/09/1990].

Segundo os informes produzidos no processo, deflui-se que, nos autos 

da ação principal apensa (código nº 20888), o embargado Clóvis Morales 

Pestano outorgou procuração ao Dr. Fernando Pasini (fl. 224, do apenso), 

sem ressalva da procuração anteriormente outorgada ao Dr. Enéas Corrêa 

de Figueiredo Junior (fl. 38, do apenso), configurando-se, assim, a 

hipótese de revogação tácita. Portanto, diante do teor da petição 

encartada na fl. 190 dos autos, considerando-se que o embargado Clóvis 

Morales Pestano não possui procurador constituído nos autos da ação 

principal, INDEFIRO o pedido formulado pelos embargantes (fls. 191/192).

Proceda-se a expedição de carta precatória para a Comarca de Várzea 

Grande/MT, registrando-se o referencial de endereço indicado na inicial, 

com a finalidade de proceder-se a citação do embargado Clóvis Morales 

Pestano, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contestação 

[art. 679 do Código de Processo Civil].

Intimem-se.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 23 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 23099 Nr: 955-06.2009.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Gilberto Diel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162, Vanessa Klaus Saragiotto - OAB:7.032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) HOMOLOGO a avaliação do bem imóvel, objeto da penhora.Item II – 

Com espeque no conteúdo normativo do art. 882 c/c art. 879, inciso II, 

ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de leilão 

judicial eletrônico, para efeito de satisfazer a dívida. (...) Item III – 

Expeça-se ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 

Tapurah/MT, com a finalidade de requisitar, no prazo de 5 (cinco) dias, a 

remessa de cópia atualizada da matrícula imobiliária nº 146, do CRI de 

Tapurah/MT.Item IV – Intimem-se o executado e o cônjuge, mediante a 

expedição de mandado judicial, acerca da realização do leilão [art. 889, 

inciso I do Código de Processo Civil].Item V – Intimem-se. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 53574 Nr: 1366-05.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eunete Costa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1366-05.2016.811.0045 – CÓD. 53574.

Como medida de prudência e evitar a configuração de nulidade 

processual, por vício da citação, DETERMINO que se realizem buscas nos 

sistemas InfoJud/InfoSeg, Renajud e Siel, visando obter informações a 

respeito do atual endereço da executada.

Com a juntada dos extratos, que seguem no anexo, proceda-se a citação 

da executada, mediante a expedição de carta precatória, registrando-se 

todos os referenciais de endereços indicados nos extratos dos sistemas 

anexos, nos termos da decisão acostada às fls. 30/31.

Intimem-se.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 22 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 17700 Nr: 936-05.2006.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto João Brizot, Neiva Toriane Brizot, 

Henry Brisot, Erasmo Brizot, Geni Maria Piaia Brizot

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 4735, JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:OAB/MT 644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 936-05.2006.811.0108.

Cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial formulada por ADM 

do Brasil Ltda contra Gilberto João Brizot, Neiva Toriani Brizot, Erasmo 

Brizot, Geni Maria Piaia Brizot e Henry Brizot, todos já qualificados no 

processo.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

 É o sucinto relatório. Passo a decidir.

 Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que as partes litigantes firmaram transação civil com o objetivo de efetivar 

a liquidação integral da obrigação jurídica, objeto da presente ação 

executiva. Portanto, diante desta moldura, dado a existência de prova de 

pagamento da dívida [art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil], 

conclui-se que inexiste débito remanescente, de sorte que a extinção do 

feito é medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, incisos II e III, ambos 

do Código de Processo Civil.

Custas integralizadas quando do ajuizamento da petição inicial.

Preclusa a decisão judicial, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 23 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 5380 Nr: 6-60.2001.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA MARAVILHA LTDA, MARIZA 

COELHO DE ALBUQUERQUE, SAMUEL SOARES DE ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO MARTINHO TIEGS - 

OAB:8423/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2005/453.

 Intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

memória de cálculo atualizado da dívida.

Após, voltem conclusos para análise do pedido de penhora via Sistema 

BacenJud.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 24 de outubro de 2018.

 Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 49977 Nr: 1576-90.2015.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAMONA ROSANA COLMAN MATOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8184-A/MT

 Impulsiono os autos para promover a intimação das partes, por seus 

procuradores, quanto a designação de perícia médica para a data 

31.10.2018 as 16horas, na Politec a Rua Rio de Janeiro s/n, Benjamin 

Raiser, na cidade de Sorriso/MT, devendo a parte autora comparecer 

munida do prontuário médico completo do hospital na qual este ve 

internada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 45840 Nr: 1660-28.2014.811.0108

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE FELISBERTO LAZAROTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERCIO FAEDA, Clovis Morales Pestano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR FOGAÇA DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 5.671-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Pasini - 

OAB:OAB/MT 8856, LAERCIO FAEDA - OAB:MT 3589-B

 Processo n.º 1660-28.2014.811.0108.

Com efeito, a outorga de mandato a outro procurador, sem ressalva da 

procuração anterior, afasta os poderes outorgados ao antigo procurador, 

configurando hipótese de revogação tácita. Isso significa dizer, portanto, 

que é nula a citação/intimação do anterior advogado que sucedeu à 

revogação do mandato inicialmente juntado aos autos [artigo 272, §2º do 

Código de Processo Civil/2015; artigo 236, §1º do Código de Processo 

Civil/1973; cnf. STJ, Resp nº 4133/RO, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, 

j. 25/09/1990].

Segundo os informes produzidos no processo, deflui-se que, nos autos 

da ação principal apensa (código nº 20888), o embargado Clóvis Morales 

Pestano outorgou procuração ao Dr. Fernando Pasini (fl. 224, do apenso), 

sem ressalva da procuração anteriormente outorgada ao Dr. Enéas Corrêa 

de Figueiredo Junior (fl. 38, do apenso), configurando-se, assim, a 

hipótese de revogação tácita. Portanto, diante do teor da petição 

encartada na fl. 160 dos autos, considerando-se que o embargado Clóvis 

Morales Pestano não possui procurador constituído nos autos da ação 
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principal, INDEFIRO o pedido formulado pelos embargantes (fls. 161/162).

Proceda-se a expedição de carta precatória para a Comarca de Várzea 

Grande/MT, registrando-se o referencial de endereço indicado na inicial, 

com a finalidade de proceder-se a citação do embargado Clóvis Morales 

Pestano, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contestação 

[art. 679 do Código de Processo Civil].

Intimem-se.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 23 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 21094 Nr: 496-38.2008.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEREIRA PATO BRANCO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2008/5 – CÓD. 21094.

Intime-se a exequente, mediante a estrita observância da regra prevista no 

art. 412, §§ 5.º, 6.º, 7.º e 8.º da CNGCGJ/TJMT, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifeste a respeito da configuração da prescrição. 

Depois, venham conclusos.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 24 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 60236 Nr: 2495-11.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P G PRATES & CIA LTDA ME, PABLIA 

GUIMARAES PRATES, FRANCISCO DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2495-11.2017.811.0108.

Cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial formulada por 

Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato 

Grosso contra P G Prates & Cia Ltda ME, Pablia Guimarães Prates e 

Francisco da Rosa, em que objetiva compelir os executados a efetivar o 

pagamento da quantia em dinheiro materializada nos títulos de crédito.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

 É o sucinto relatório. Passo a decidir.

 Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que as partes litigantes firmaram transação civil com o objetivo de efetivar 

a liquidação integral da obrigação jurídica, objeto da presente ação 

executiva. Portanto, diante desta moldura, dado a existência de prova de 

pagamento da dívida [art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil], 

conclui-se que inexiste débito remanescente, de sorte que a extinção do 

feito é medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, incisos II e III, ambos 

do Código de Processo Civil.

Custas integralizadas quando do ajuizamento da petição inicial.

Preclusa a decisão judicial, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 23 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 20222 Nr: 1255-36.2007.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUTURA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSÉ BRANDALISE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Piva - OAB:OAB/MT 9988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1255-36.2007.811.0108 – CÓD. 20222.

Considerando-se a ausência de liquidação voluntária da dívida, 

DETERMINO que se expeça certidão judicial comprobatória da dívida, para 

fins de inclusão de registro em cadastros de inadimplentes [art. 782, § 3.º 

do Código de Processo Civil].

Intime-se a exequente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

andamento no processo e indique bens que compõem o cabedal do 

devedor, passíveis de constrição judicial.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 23 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 56768 Nr: 505-82.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GESSICA CHRISTINA DOS SANTOS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPÍNDOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A

 Processo n.º 505-82.2017.811.0108 – CÓD. 56768.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir, apresentando de forma fundamentada 

a sua necessidade.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 23 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 22579 Nr: 436-31.2009.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON LUIZ DAMACENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano da Rosa, LUIZ ALCIDES DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO CRISTOFOLINI - 

OAB:OAB/MT 15882, Regisson José de Castro - OAB:MT 6214-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 436-31.2009.811.0108.

 Determino, como medida de prudência, a intimação do exequente, através 

de seu procurador constituído, via DJe, para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, se manifeste sobre o teor do ato processual da penhora ‘online’ de 

dinheiro (fls. 36/37), e promova o andamento no processo, sob pena de 

extinção do processo [art. 485, II e §1º, CPC/15].

Intime-se.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 23 de outubro de 2018.

 Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 60261 Nr: 2515-02.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO LIVINALLI, CATIE KISSMANN 

CARNEIRO, Vilmar Livinalli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2515-02.2017.8.11.0108.

Considerando que os executados Catie Kissmasnn Carnei e Vilmar Livinalli 

não foram localizados pelo oficial de justiça, em princípio, por motivo/causa 

transitória, determino a expedição de mandado judicial, registrando-se os 
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referenciais de endereço indicados na petição inicial, com a finalidade de 

proceder a citação dos devedores, nos termos da decisão que recebeu a 

petição inicial.

Intimem-se.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 24 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 19075 Nr: 2086-21.2006.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itanhangá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO FAQUINELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDO LOUREIRO DA SILVA - 

OAB:MT 11 162-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2007/102 – CÓD. 19075.

Intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste a 

respeito da configuração da prescrição. Depois, venham conclusos.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 24 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 19063 Nr: 2095-80.2006.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itanhangá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR GOUVEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDO LOUREIRO DA SILVA - 

OAB:MT 11 162-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2007/91 – CÓD. 19063.

Intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste a 

respeito da configuração da prescrição. Depois, venham conclusos.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 24 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 46928 Nr: 2386-02.2014.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alair Ferreira de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Ribas Couto - 

OAB:147479

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2386-02.2014.811.0108 – CÓD. 46928.

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, em que o credor pretende a 

satisfação de seu crédito, consubstanciado em Certidão de Dívida Ativa.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que o executado realizou o pagamento integral da obrigação jurídica. 

Portanto, diante desta moldura, dado a existência de prova de pagamento 

da dívida [art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil de 2002], 

conclui-se que inexiste débito remanescente, de sorte que a extinção do 

feito é medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil.

Considerando-se que não houve a citação válida e formação regular do 

processo, deixo de condenar o executado no pagamento de custas 

processuais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 23 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 50582 Nr: 1845-32.2015.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdicleia Ferreira, LGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudemir Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública MT - 

OAB:

 Processo n.º 1845-32.2015.811.0108.

 Devido à aplicação da ideia de processo sincrético, o cumprimento de 

sentença se concretiza, como fórmula geral, no âmbito do processo em 

que foi proferido o veredicto que se objetiva executar. A cumulação de 

ações executivas, formuladas contras o mesmo devedor, é, também, 

perfeitamente possível, desde que observados os requisitos previstos do 

art. 780 do Código de Processo Civil. Isso significa dizer, por força de 

proposição logica, que subsistindo incompatibilidade de procedimentos, é 

inadmissível, em um mesmo processo de execução e de maneira 

simultânea, proceder-se a cumulação de execuções.

Por via de consequência, diante desta perspectiva, considerando-se que 

os ritos das ações de execução de alimentos, que se processam através 

da expropriação de bens [art. 528 do Código de Processo Civil] e da 

coerção pessoal [art. 528 do Código de Processo Civil], são totalmente 

incompatíveis entre si (visto que preveem prazos, para o efeito de 

pagamento da dívida e de formulação de defesa diferentes e produzem 

consequências distintas), com lastro no conteúdo do art. 780 do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO o pedido de cumulação de execuções no mesmo 

processo.

Como medida de prudência, abra-se vista dos autos à Defensoria Pública 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda à emenda da petição 

inicial para o fim de: a) esclarecer se deseja imprimir o procedimento 

previsto no art. 528 do Código de Processo Civil/2015, em que é cabível a 

imposição da prisão civil do devedor; ou b) caso opte por usar o art. 528, 

§ 8.º c/c o art. 523, ambos do Código de Processo Civil/2015, adapte o 

pedido da petição inicial, à luz dos ditames legais.

Intimem-se.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 22 de outubro de 2018.

 Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 52192 Nr: 656-82.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalberto Tirloni, CARLOS ALBERTO COZER, 

Alberto Tirloni, CASSIANA CANDIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:MT 

9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 656-82.2016.811.0108.

I – Desentranhem-se a petição e o substabelecimento encartados nas fls. 

150/151 dos autos e, após, juntem-se-os no processo nº 

516-48.2016.8.8.11.0108, código nº 51947.

 II – A escrivania deverá elaborar certidão, com a finalidade de atestar se 

os executados Carlos Alberto Cozer e Alberto Tirloni, devidamente citados 

e intimados sobre o teor dos autos de penhora e avaliação, veicularam 

embargos e/ou manifestação.

III – Proceda-se à intimação do exequente para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresente cópia das matrículas atualizadas dos imóveis nº 1.520 e 

124, bem como se manifeste sobre o teor dos autos de penhora, avaliação 

e depósito encartados nas fls. 105/106 dos autos. Proceda-se também à 

intimação das esposas dos executados sobre a penhora do bem imóvel.

IV – DETERMINO que se realizem buscas nos sistemas InfoSeg/InfoJud, 

Renajud e Siel, visando obter informações a respeito do atual endereço 

dos executados Adalberto Tirloni e Cassiana Cândido da Silva.

Com a juntada dos extratos, proceda-se à citação dos executados 

Adalberto Tirloni e Cassiana Cândido da Silva, registrando-se os 
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referenciais de endereço indicados nos extratos dos sistemas 

InfoSeg/InfoJud, Renajud e Siel, que seguem em anexo, nos termos da 

decisão que recebeu a petição inicial.

V – Intimem-se.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 19 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 13914 Nr: 526-15.2004.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Adriano Goubad

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIHANA DE PAULA FRANCO - 

OAB:6871-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2005/494 – CÓD. 13914.

Intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste a 

respeito da configuração da prescrição. Depois, venham conclusos.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 24 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 50398 Nr: 1772-60.2015.811.0108

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA INES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Paulino Calumbi do 

Nascimento - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 (...) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

impugnação ao cumprimento de sentença proposta pelo Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS contra Maria Inês do Nascimento, para o fim de: 

a) HOMOLOGAR a memória de cálculo de liquidação da dívida, 

apresentada pela Contadoria Judicial (fl. 20); b) DECLARAR encerrada a 

atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no 

art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.Preclusa esta decisão judicial, 

com fundamento no conteúdo normativo do art. 535, § 3.º do Código de 

Processo Civil/2015, DETERMINO que se providencie o pagamento da 

quantia em dinheiro, estabelecida nos cálculos, mediante Requisição de 

Pequeno Valor a ser cumprida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 24600 Nr: 876-90.2010.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olivia Porta Montinelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo de Assunção de Lima 

- OAB:OAB/MT 14.601-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 876-90.2010.811.0108.

Considerando a divergência entre as partes, determino a remessa dos 

autos à Contadoria Judicial para realização do cálculo da dívida, devendo 

ser observados os parâmetros estabelecidos no julgado.

Realizado o cálculo, intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifestem. Após, voltem conclusos para deliberação.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 19 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 41354 Nr: 146-74.2013.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela Capellini Aragão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado no pedido 

de impugnação ao cumprimento de sentença, formulado pelo Município de 

Tapurah/MT contra Rosângela Capellini Aragão, para o fim de:a) 

RECONHECER a configuração de excesso de execução e, como 

decorrência, EXTIRPAR a incidência de juros compensatórios e de multa e 

DEFINIR a incidência de juros de mora, segundo os índices empregados à 

caderneta de poupança, a contar de 15/04/2013.b) DECLARAR encerrada 

a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no 

art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.Pelo princípio da 

sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º c/c o art. 

90, ambos do Código de Processo Civil, CONDENO a impugnada no 

pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, destinados 

ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor extirpado da 

execução, considerando-se o trabalho executado por parte do advogado 

e o interstício temporal que o processo tramitou, vedada a possibilidade de 

compensação [art. 85, §14.º do Código de Processo Civil/2015]. Fica 

suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e dos 

honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, infligido 

à impugnada, em razão do fato de ter-lhe sido concedido o beneplácito da 

assistência judiciária gratuita.Preclusa esta decisão judicial, com 

fundamento no conteúdo normativo do art. 535, § 3.º do Código de 

Processo Civil/2015, DETERMINO que se providencie a atualização da 

dívida pela Contadoria Judicial e o pagamento da quantia em dinheiro, 

estabelecida nos cálculos, mediante Requisição de Pequeno Valor a ser 

cumprida pelo Município de Tapurah/MT. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 24092 Nr: 365-92.2010.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nadir Marsaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BALEM - OAB:46441, 

Fabiana Eliza Mattos - OAB:OAB/PR 32438, WANDERLEY ANTONIO DE 

FREITAS - OAB:OAB/PR 30575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 365-92.2010.811.0108.

Proceda-se à intimação do exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifeste sobre o conteúdo da impugnação ao cumprimento de 

sentença. Após, voltem os autos conclusos.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 18 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 40036 Nr: 484-82.2012.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nicelia Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Itanhangá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON COVRE - OAB:MT 

15.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 484-82.2012.811.0045.

O exame dos embargos de declaração, com caráter infringente, opostos 

com o objetivo de promover a integração e a modificação da decisão 

judicial, deve, como condição indispensável, em respeito à integridade dos 

princípios do contraditório e da ampla defesa [art. 5.º, inciso LV da 

CRFB/88], ser precedido da prévia intimação da parte embargada, sob 

pena do julgamento padecer de nulidade absoluta. Este é o entendimento 

pacificado no âmbito da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de 
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Justiça [cf.: STJ, REsp n.º 1.363.829/SP, 3.ª T., Rel.: Min. Sidnei Beneti, j. 

20/03/2014; STJ, AgRg no REsp n.º 1.086.352/RS, 6.ª T., Rel.: Min. Rogério 

Schietti Cruz, j. 01/10/2013; STJ, REsp n.º 1.295.807/RS, 3.ª T., Rel.: Min. 

Nancy Andrighi, j. 11/04/2013].

Por via de consequência, com fundamento no conteúdo do art. 1.023, § 2.º 

do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação do réu para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste acerca do teor dos embargos de 

declaração. Após, venham os autos conclusos para exame.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 23 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 25792 Nr: 396-78.2011.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itanhangá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nicelia Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGILDO TADEU GIL PRATES - 

OAB:MT 15.742

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 396-78.2011.811.0045.

Cuida-se de Ação de Execução Fiscal, em que o credor pretende a 

satisfação de seu crédito, consubstanciado em Certidão de Dívida Ativa, 

decorrente da falta de quitação do IPTU dos anos 205, 2006, 2007, 2008 e 

2009.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que a executada realizou o pagamento integral da obrigação jurídica, com 

vencimento para os anos-exercício de 2007, 2008 e 2009. Portanto, diante 

desta moldura, dado a existência de pagamento parcial da dívida [art. 313 

‘usque’ art. 326, todos do Código Civil], conclui-se que inexiste débito 

remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO EM PARTE o processo, com julgamento 

do mérito, devido a consumação do pagamento da obrigação jurídica com 

vencimento para os anos-exercício de 2007, 2008 e 2009, com supedâneo 

no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do Código de 

Processo Civil.

D’outra banda, referente ao pedido de suspensão da execução até o 

julgamento definitivo da ação anulatória, que tramita em apenso (ação n.º 

484-82.2012.811.0045, código 40036), considero que mereça acolhida. 

Efetivamente, tramita em apenso, ação anulatória, cuja sentença declarou 

a inexigibilidade do credito tributário referente ao IPTU dos anos de 2005 e 

2006. Portanto, há questão prejudicial ao julgamento da ação de execução, 

posto que o trâmite da ação declaratória influencia o julgamento da 

execução. Portanto, DETERMINO a suspensão da ação de execução, até o 

trânsito em julgado da ação anulatória n.º 484-82.2012.811.0045, código 

40036.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 23 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 21194 Nr: 596-90.2008.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO RONNY ARGERIN, RICARDO ALEXANDRE DE 

SOUZA JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURÉLIO CAMPAGNOLO, ALBERTO 

CAMPAGNOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RONNY ARGERIN - 

OAB:4883/MS, RICARDO ALEXANDRE DE SOUZA JESUS - OAB:10071

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Pasini - 

OAB:OAB/MT 8856

 Processo n.º 596-90.2008.811.0108.

 Proceda-se à intimação dos executados, através de seu advogado 

constituído, via DJe, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestem sobre o conteúdo do ato processual da penhora (fls. 

112/114).

Considerando-se a ausência de informações a respeito da existência de 

bens, passíveis de penhora, DETERMINO a realização de consulta, junto 

ao sistema RENAJUD, com o objetivo de obter informações acerca da 

existência de veículos em nome dos executados e, caso positivo, 

proceda-se a inclusão de restrição judicial na margem do prontuário 

administrativo dos veículos.

Com a juntada do extrato, que segue em anexo, proceda-se à intimação do 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento no 

processo.

Com lastro no teor do art. 782, § 3.º do Código de Processo Civil, 

proceda-se a inclusão de registro desabonador do nome dos executados 

em cadastros de proteção ao crédito.

Intimem-se.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 22 de outubro de 2018.

 Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 43170 Nr: 2136-03.2013.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA 

E AGRONOMIA DE M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELMUT FLAVIO P. DALTRO - 

OAB:7.285, ROBERTO CARLONI DE ASSIS - OAB:OAB/MT 11.291, RUY 

NOGUEIRA BARBOSA - OAB:OAB/MT 4.678, TATYANE CAVALCANTI 

DE ALBUQUERQUE - OAB:8.508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS PULIDO GUADANHIN 

- OAB:MT 11.006-B

 Processo n.º 2136-03.2013.811.0108.

 Providencie-se a regularização dos registros de distribuição do processo, 

para efeito de retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação 

que objetiva concretizar o cumprimento de sentença, promovida por 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso – 

CREA/MT contra Rosangela Ferreira.

Proceda-se à intimação da executada, via edital [art. 513, § 2.º, inciso IV 

do Código de Processo Civil], para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

realize o pagamento integral do débito, acrescido de custas judiciais [art. 

523 do Código de Processo Civil]. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) 

dias sem quitação voluntária da dívida, inicia-se, de imediato, 

independentemente de penhora e nova intimação, o prazo de 15 (quinze) 

dias para apresentação de impugnação [art. 525 do Código de Processo 

Civil].

Estabeleço, com fundamento no art. 257, inciso III do Código de Processo 

Civil, prazo de 60 (sessenta) dias.

A ausência de pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias 

acarretará: a) na imposição de multa de 10%; b) no pagamento de 

honorários de advogado, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor 

dado à causa [art. 523, § 1.º do Código de Processo Civil]; c) na 

expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 523, § 3.º do Código 

de Processo Civil]; d) na realização de apontamento de protesto da 

decisão judicial e de inclusão de registro em cadastros de inadimplentes 

[art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código de Processo Civil].

Intimem-se.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 22 de outubro de 2018.

 Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 41271 Nr: 55-81.2013.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Godoi Garcia Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado no pedido 

de impugnação ao cumprimento de sentença, formulado pelo Município de 
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Tapurah/MT contra Maria Aparecida Godoi Garcia Souza, para o fim de:a) 

RECONHECER a configuração de excesso de execução e, como 

decorrência, FIXAR como devido o montante no valor de R$ 6.654,79 (seis 

mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e setenta e nove centavos), que 

deve ser corrigido pelo IPCA desde junho/2011, acrescido de juros de 

mora, segundo os índices empregados à caderneta de poupança, a contar 

de 15/04/2013.b) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, 

resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do 

Código de Processo Civil.Pelo princípio da sucumbência, com esteio no 

conteúdo normativo do art. 85, § 2.º c/c o art. 90, ambos do Código de 

Processo Civil, CONDENO a impugnada no pagamento de custas judiciais e 

de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, 

fixados em 10% sobre o valor extirpado da execução, considerando-se o 

trabalho executado por parte do advogado e o interstício temporal que o 

processo tramitou, vedada a possibilidade de compensação [art. 85, §14.º 

do Código de Processo Civil/2015]. Fica suspensa a exigibilidade do 

pagamento das custas judiciais e dos honorários de advogado, destinados 

ao patrono da parte adversa, infligido à impugnada, em razão do fato de 

ter-lhe sido concedido o beneplácito da assistência judiciária 

gratuita.Preclusa esta decisão judicial, com fundamento no conteúdo 

normativo do art. 535, § 3.º do Código de Processo Civil/2015, DETERMINO 

que se providencie a atualização da dívida pela Contadoria Judicial e o 

pagamento da quantia em dinheiro, estabelecida nos cálculos, mediante 

Requisição de Pequeno Valor a ser cumprida pelo Município de 

Tapurah/MT. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 44647 Nr: 716-26.2014.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON FERRON CARNEIRO ME, EMERSON 

FERRON CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 716-26.2014.811.0108.

 A requisição de informações, dirigida a entidades públicas, com o objetivo 

de amealhar elementos/dados privativos do devedor, para efeito de 

viabilizar a concretização da penhora de bens, justifica-se, tão somente, 

se exauridos todos os mecanismos extrajudiciais e administrativos, 

disponíveis ao exequente, para a obtenção de informações do executado 

[cf.: STJ, REsp n.º 659.127/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Gilson Dipp, j. 

23/11/2004; STJ, AgRg no REsp n.º 627.669/RS, 1.ª Turma, Rel.: Min. José 

Delgado, j. 19/08/2004]. Logo, diante desta moldura, tomando-se em 

consideração que existem evidências que demonstram a adoção, por 

parte da exequente, de diligências com o objetivo de obter informações 

acerca da existência de bens passíveis de penhora, devido à falta de 

informações que assegurem a existência de bens passíveis de constrição 

judicial, DETERMINO a realização de consulta, junto ao sistema eletrônico 

InfoJud, com o objetivo de obter as duas últimas declarações de imposto 

de renda do executado.

Com a juntada da resposta da consulta, intime-se a exequente para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento no processo.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 22 de outubro de 2018.

 Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 16816 Nr: 1496-78.2005.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Regina Eberhardt Fermino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:OAB/MT 2.152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1496-78.2005.811.0108 – CÓD. 16816.

Item I – Considerando-se a ausência de liquidação voluntária da dívida, 

DETERMINO que se expeça certidão judicial comprobatória da dívida, para 

fins de inclusão de registro em cadastros de inadimplentes [art. 782, § 3.º 

do Código de Processo Civil].

Item II – A requisição de informações, dirigida a entidades públicas, com o 

objetivo de amealhar elementos/dados privativos do devedor, para efeito 

de viabilizar a concretização da penhora de bens, justifica-se, tão 

somente, se exauridos todos os mecanismos extrajudiciais e 

administrativos, disponíveis ao exequente, para a obtenção de 

informações do executado [cf.: STJ, REsp n.º 659.127/SP, 5.ª Turma, Rel.: 

Min. Gilson Dipp, j. 23/11/2004; STJ, AgRg no REsp n.º 627.669/RS, 1.ª 

Turma, Rel.: Min. José Delgado, j. 19/08/2004]. Logo, diante desta moldura, 

tomando-se em consideração que existem evidências que demonstram a 

adoção, por parte da exequente, de diligências com o objetivo de obter 

informações acerca da existência de bens passíveis de penhora, devido à 

falta de informações que assegurem a existência de bens, livres e 

desembaraçados, passíveis de constrição judicial, DETERMINO a 

realização de consulta, junto ao sistema eletrônico InfoJud, com o 

propósito de obter a última declaração de imposto de renda da executada.

Com a juntada da resposta da consulta, intime-se a exequente, para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento no processo.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 22 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 24480 Nr: 755-62.2010.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Vaz Costa, Paulo Vaz Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 755-62.210.811.0108 – CÓD. 24480.

Intime-se a exequente, mediante a estrita observância da regra prevista no 

art. 412, §§ 5.º, 6.º, 7.º e 8.º da CNGCGJ/TJMT, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifeste a respeito da configuração da prescrição. 

Depois, venham conclusos.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 24 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 19074 Nr: 2105-27.2006.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itanhangá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Frizzo Faquinello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDO LOUREIRO DA SILVA - 

OAB:MT 11 162-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2007/101 – CÓD. 19074.

Intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste a 

respeito da configuração da prescrição. Depois, venham conclusos.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 24 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 23867 Nr: 135-50.2010.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEURIVAN SANGALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO JOSÉ CALGARO, CLAIR FONTANA 

CALGARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafaela Calgaro - OAB:MT 

9.403-B

 Processo n.º 135-50.2010.811.0045.

O exame dos embargos de declaração, com caráter infringente, opostos 

com o objetivo de promover a integração e a modificação da decisão 

judicial, deve, como condição indispensável, em respeito à integridade dos 
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princípios do contraditório e da ampla defesa [art. 5.º, inciso LV da 

CRFB/88], ser precedido da prévia intimação da parte embargada, sob 

pena do julgamento padecer de nulidade absoluta. Este é o entendimento 

pacificado no âmbito da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça [cf.: STJ, REsp n.º 1.363.829/SP, 3.ª T., Rel.: Min. Sidnei Beneti, j. 

20/03/2014; STJ, AgRg no REsp n.º 1.086.352/RS, 6.ª T., Rel.: Min. Rogério 

Schietti Cruz, j. 01/10/2013; STJ, REsp n.º 1.295.807/RS, 3.ª T., Rel.: Min. 

Nancy Andrighi, j. 11/04/2013].

Por via de consequência, com fundamento no conteúdo do art. 1.023, § 2.º 

do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação do exequente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste acerca do teor dos 

embargos de declaração. Após, venham os autos conclusos para exame.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 23 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 18507 Nr: 1679-15.2006.811.0108

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO JOSÉ CALGARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEURIVAN SANGALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafaela Calgaro - OAB:MT 

9.403-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B

 Processo n.º 1679-15.20106.811.0045.

O exame dos embargos de declaração, com caráter infringente, opostos 

com o objetivo de promover a integração e a modificação da decisão 

judicial, deve, como condição indispensável, em respeito à integridade dos 

princípios do contraditório e da ampla defesa [art. 5.º, inciso LV da 

CRFB/88], ser precedido da prévia intimação da parte embargada, sob 

pena do julgamento padecer de nulidade absoluta. Este é o entendimento 

pacificado no âmbito da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça [cf.: STJ, REsp n.º 1.363.829/SP, 3.ª T., Rel.: Min. Sidnei Beneti, j. 

20/03/2014; STJ, AgRg no REsp n.º 1.086.352/RS, 6.ª T., Rel.: Min. Rogério 

Schietti Cruz, j. 01/10/2013; STJ, REsp n.º 1.295.807/RS, 3.ª T., Rel.: Min. 

Nancy Andrighi, j. 11/04/2013].

Por via de consequência, com fundamento no conteúdo do art. 1.023, § 2.º 

do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação do réu para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste acerca do teor dos embargos de 

declaração. Após, venham os autos conclusos para exame.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 23 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 48270 Nr: 725-51.2015.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO RAFAEL ALTIMARI, MARCOS 

FERNANDO MABONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian - 

OAB:OAB/MT 11.876-A, Marco André Honda Flores - OAB:MT 

9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 725-51.2015.811.0108 – CÓD. 48270.

A requisição de informações, dirigida a entidades públicas, com o objetivo 

de amealhar elementos/dados privativos do devedor, para efeito de 

viabilizar a concretização da penhora de bens, justifica-se, tão somente, 

se exauridos todos os mecanismos extrajudiciais e administrativos, 

disponíveis ao exequente, para a obtenção de informações do executado 

[cf.: STJ, REsp n.º 659.127/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Gilson Dipp, j. 

23/11/2004; STJ, AgRg no REsp n.º 627.669/RS, 1.ª Turma, Rel.: Min. José 

Delgado, j. 19/08/2004]. Logo, diante desta moldura, tomando-se em 

consideração que existem evidências que demonstram a adoção, por 

parte da exequente, de diligências com o objetivo de obter informações 

acerca da existência de bens passíveis de penhora, devido à falta de 

informações que assegurem a existência de bens, livres e 

desembaraçados, passíveis de constrição judicial, DETERMINO a 

realização de consulta, junto ao sistema eletrônico InfoJud, com o 

propósito de obter a última declaração de imposto de renda dos 

executados.

Com a juntada da resposta da consulta, intime-se a exequente, para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento no processo.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 22 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 19163 Nr: 216-04.2007.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Antonio Becker

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 216-04.2007.811.0108 – CÓD. 19163.

INDEFIRO o requerimento de citação por edital do executado. É que, de 

acordo com a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça “a citação por 

edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades”. Efetivamente, compulsando o material cognitivo produzido 

no processo, depreende-se que foi empreendida uma única tentativa de 

citação do executado pelo correio (fl. 27). Portanto, não esgotados os 

meios ordinários de citação (por correio e por oficial de justiça), não 

restam preenchidos os requisitos exigidos para a efetivação da citação 

por edital.

Como medida de prudência e evitar a configuração de nulidade 

processual, por vício da citação, DETERMINO que se realizem buscas nos 

sistemas InfoJud/InfoSeg, Renajud e Siel, visando obter informações a 

respeito do atual endereço do executado.

Com a juntada dos extratos, que seguem no anexo, expeça-se mandado, 

com a finalidade de promover a citação do executado, registrando-se 

todos os referenciais de endereços indicados nos extratos dos sistemas 

anexos, nos termos da decisão acostada à fl. 23.

Intimem-se.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 22 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 22053 Nr: 1446-47.2008.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELENICE FERREIRA DOS SANTOS MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:MT 

11.340-A, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:OAB/MT 12642, SUE 

ELLEN BALDAIA SAMPAIO - OAB:11366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1446-47.2008.811.0108.

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão, posteriormente convertida em 

AÇÃO DE DEPÓSITO, promovida por Banco Finasa S/A em desfavor de 

Belenice Ferreira dos Santos Marques, ambas já qualificadas.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que a requerente manifestou expressamente a intenção de não mais 

imprimir andamento dos atos do processo, o que revela a ausência de 

interesse em obter a prestação jurisdicional. Por via de consequência, 

dado a ausência de necessidade de obter-se a anuência da parte 

adversa, visto que não ocorrida a citação [art. 485, § 4.º do Código de 

Processo Civil], considero que a extinção do feito, sem a abordagem de 

seu mérito, é medida que se impõe.

Portanto, com lastro no conteúdo normativo do art. 485, inciso VIII do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO o requerimento de desistência e, 

como consequência direta, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem a 

resolução de seu mérito.

Custas judiciais liquidadas quando do ajuizamento da petição inicial.
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Publique-se. Registre-se. Intime-se.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 19 de outubro de 2018.

 Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 59687 Nr: 2166-96.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2166-96.2017.811.0108.Não subsistem questões 

preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da 

análise do processo, os ditames processuais foram observados, não 

existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. 

Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à 

realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide, com lastro 

no conteúdo normativo do art. 357 do Código de Processo Civil, DECLARO 

saneado o processo, remetendo-o a fase instrutória.(...) Diante desta 

perspectiva, com lastro no conteúdo do art. 385 e art. 442, ambos do 

Código de Processo Civil, DEFIRO a produção da prova testemunhal e a 

coleta do depoimento pessoal da requerente, exclusivamente.Distribuição 

do ônus da prova. O ônus da prova deverá prestar reverência à regra 

geral prevista no art. 373, incisos I e II do Código de Processo Civil.Designo 

o dia 29 de novembro de 2018, às 16horas, para realização de audiência 

de instrução. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 51073 Nr: 96-43.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVAL VALERIO FILHO 01421885140, 

Dorival Valério Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A, ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 96-43.2016.811.0108 – CÓD. 51073.

Como medida de prudência e evitar a configuração de nulidade 

processual, por vício da citação, DETERMINO que se realizem buscas nos 

sistemas InfoJud, Renajud e Siel, visando obter informações a respeito do 

atual endereço dos executados.

Com a juntada dos extratos, que seguem no anexo, proceda-se a citação 

dos executados, mediante a expedição de carta precatória, registrando-se 

todos os referenciais de endereços indicados nos extratos dos sistemas 

anexos, para que, no prazo de 03 (três) dias, realizem a quitação da 

dívida, das custas e despesas processuais [art. 829 do Código de 

Processo Civil] ou, no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de 

penhora, de depósito ou de caução, se oponham à execução, através de 

embargos de devedor [art. 914 e art. 915, ambos do Código de Processo 

Civil].

Intimem-se.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 22 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 64936 Nr: 2245-41.2018.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HdFdAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2245-41.2018.811.0108 – CÓD. 64936.

Compulsando os autos, não é possível verificar se houve a publicação da 

decisão de fl. 29 no DJe. Diante disto, a escrivania deverá elaborar 

certidão, com a finalidade de atestar se a requerente, devidamente 

intimada acerca da decisão de fl. 29, apresentou manifestação. Após, 

voltem-me os autos conclusos para decisão.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 22 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 9261 Nr: 76-09.2003.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A A Rudnik ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B, Maurides Celso Leite - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 76-09.2003.811.0108.

Com lastro no conteúdo normativo do art. 40 da Lei n.º 6.830/1980, 

determino a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano. Após, 

exaurido o prazo, intime-se a exequente, mediante a estrita observância 

do conteúdo normativo do art. 412, §§ 5º, 6º, 7º e 8º da CNGCGJ/TJMT, 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento no processo.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 19 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 22122 Nr: 1486-29.2008.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1486-29.2008.811.0108.

Proceda-se à intimação do executado, mediante a estrita observância do 

teor dos itens 2.8.1.6 e 2.8.1.7 da CNGCGJ/TJMT, para que, no prazo de 

30 (trinta) dias, querendo, apresente impugnação [art. 535 do Código de 

Processo Civil].

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 18 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 50778 Nr: 1936-25.2015.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itanhangá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Suzane Pelle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDO LOUREIRO DA SILVA - 

OAB:MT 11 162-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1936-25.2015.811.0045.

A escrivania deverá providenciar a juntada da certidão de óbito da 

executada, anexada ao processo n.º 1467-75.2015.811.0108, código 

49768. Após, venham conclusos para exame.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 23 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 15091 Nr: 126-69.2002.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA 

E AGRONOMIA DE M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Cairo Montemezzo - FI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELMUT FLAVIO P. DALTRO - 

OAB:7.285, RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:OAB/MT 4.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2005/451 – CÓD. 15091.

Considerando-se a ausência de informações a respeito da existência de 

bens, passíveis de penhora, DETERMINO a realização de consulta, junto 

ao sistema RenaJud, com o objetivo de obter informações acerca da 

existência de veículos em nome do executado.

Com a juntada do extrato, intime-se o exequente para que, no prazo de 10 

(dez) dias, promova o andamento no processo.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 22 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 47690 Nr: 385-10.2015.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERTUOL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA, Fabiano 

Gavioli Fachini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO ZANELLA, ANTONIO ALEXANDRE 

ZANELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:MT 17.824-0, FABIANO GAVIOLI FACHINI - OAB:MT 5425-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDO LOUREIRO DA SILVA - 

OAB:MT 11 162-B, ODAIR JOSE BORTOLOTI - OAB:4174 MS

 Processo n.º 385-10.2015.811.0108.

 Proceda-se à intimação dos executados, na pessoa do advogado 

constituído, via DJe [art. 513, § 2.º, inciso I do Código de Processo Civil], 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o pagamento integral do 

débito, acrescido de custas judiciais [art. 523 do Código de Processo Civil]. 

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem quitação voluntária da 

dívida, inicia-se, de imediato, independentemente de penhora e nova 

intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação 

[art. 525 do Código de Processo Civil].

A ausência de pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias 

acarretará: a) na imposição de multa de 10%; b) no pagamento de 

honorários de advogado, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor 

dado à causa [art. 523, § 1.º do Código de Processo Civil]; c) na 

expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 523, § 3.º do Código 

de Processo Civil]; d) na realização de apontamento de protesto da 

decisão judicial e de inclusão de registro em cadastros de inadimplentes 

[art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código de Processo Civil].

Intimem-se.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 22 de outubro de 2018.

 Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 8296 Nr: 156-07.2002.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INST. BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO AGENOR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ALVELLOS FERNANDES - 

OAB:2448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2005/544 – CÓD. 8296.

Expeça-se ofício aos Cartórios de Registros de Pessoas Naturais de 

Curitibanos/SC e Palmas/PR, com o intuito de requisitar, no prazo de 20 

(vinte) dias, a remessa de informações da existência de registro de óbito 

do executado. Após, com a resposta, voltem-me os autos conclusos para 

decisão.

Intimem-se.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 22 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 51639 Nr: 371-89.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alecsandro Bau, Loinir Baú, ATAVANTES 

CERVELIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO MORELI - OAB:13052

 (...) Assim, HOMOLOGO-O a avaliação realizada (pp. 77/78) para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos.Desta feita, determino a realização de 

hasta pública, para tanto, nomeio como leiloeiros a Sra. Cirlei Freitas 

Balbino da Silva e o Sr. Joabe Balbino da Silva, Leiloeiros Públicos Oficiais, 

ela matriculada na Junta Comercial/MT, sob o nº 22, e ele matriculado na 

Junta Comercial/MT, sob o n.º 029 e na FAMATO, sob o n.º 067/20013, 

ambos com endereço na Rua 02, nº 264, Lt. A, Qd. 07, Bairro Residencial 

JK, Cuiabá-MT e telefone (65) 9942-1565, 9626-9027 e 3664-4501, que 

deverão ser intimados para dizerem se aceitam o encargo. Fixo o 

percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação a título 

de comissão ao leiloeiro, cujo valor deverá ser adimplido pelo arrematante, 

nos termos do art. 884, parágrafo único, do CPC. Na hipótese de não 

realização da hasta pública em razão de pedido oriundo das partes, 

acordo ou quitação do débito executado, será devido ao leiloeiro 

tão-somente o percentual de 2,5% (dois vírgula cinco por cento) de 

comissão sobre o valor da avaliação a ser pago pela parte 

executada.Vinte dias antes da realização do primeiro leilão, proceda-se à 

atualização do débito e do valor dos bem penhorado, bem como das 

custas processuais.(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 54964 Nr: 2135-13.2016.811.0108

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alecsandro Bau

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI 

OURO VERDE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO MORELI - OAB:13052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HENRIQUE DE 

OLIVEIRA VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678

 AUTOS N.º 2135-13.2016.811.0108 - CÓDIGO: 54964

EMBARGOS À EXECUÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

 VISTOS.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem e 

justifiquem as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão.

Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, ___ de outubro de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000240-29.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER LEMES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BARTNIKOVSKI & PIACENTINI BARTNIKOVSKI LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DESPACHO Processo: 

1000240-29.2018.8.11.0108. REQUERENTE: WENDER LEMES DA SILVA 

REQUERIDO: BARTNIKOVSKI & PIACENTINI BARTNIKOVSKI LTDA - ME 
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Vistos. Cumpra-se conforme deprecado, servindo de mandado cópia da 

missiva judicial. Após, devidamente cumprida devolva-se origem com as 

nossas homenagens. As providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Tapurah/MT, 26 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito em Sub. Legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000251-58.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOFAS MATUCULEN FORLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANDRA GOMES OAB - MT21503/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATRAF INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DESPACHO Processo: 

1000251-58.2018.8.11.0108. REQUERENTE: CLEOFAS MATUCULEN 

FORLIN REQUERIDO: NATRAF INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES 

LTDA - ME Vistos. Nos termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE a parte reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende a inicial consistente em colacionar nos autos cópia de 

comprovante da inclusão no cadastro de inadimplentes legível ou entregar 

o original na Secretaria, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após, 

conclusos. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tapurah/MT, 26 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito em Sub. Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010145-12.2013.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA OAB - MT0009601A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA JAFRA DE COSMETICOS LTDA. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH SENTENÇA Processo: 

8010145-12.2013.8.11.0108. EXEQUENTE: CLARICE COSTA EXECUTADO: 

DISTRIBUIDORA JAFRA DE COSMETICOS LTDA. Vistos. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. Na fase 

de cumprimento de sentença, o executado devidamente intimado para 

efetuar o pagamento do débito exequendo, a tempo, comprovou nos autos 

o pagamento integral do crédito. Além disso o exequente manifestou 

concordância com o pagamento da quantia depositada nos autos. O C. 

Superior Tribunal de Justiça ao a julgar o Recurso Especial n. 

1.348.640-RS, na sistemática dos recursos repetitivos, consolidou 

entendimento acerca da responsabilidade do devedor, definindo que “na 

fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da 

condenação extingue a obrigação do devedor, nos termos da quantia 

depositada”. Sendo assim, o correto é a extinção da presente execução, 

ser extinta pelo pagamento, nos termos dos artigos 924, inc. II e 925 do 

Código de Processo Civil. Ante ao exposto, JULGO EXTINTA a presente 

execução, nos termos dos artigos 924, II e 925 do Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários advocatícios (54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Intime-se as partes da decisão. EXPEÇA-SE o competente 

alvará para transferência da quantia depositada nos autos, devendo ser 

observados os dados bancários para transferência informados no Id. 

16102155. Intime-se a reclamante, pessoalmente, da decisão que 

determinação de liberação do valor depositado nos autos, nos termos do 

artigo 450, § 3° da CNGC. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se os 

autos com as cautelas e baixas necessárias. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de outubro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8009999-63.2016.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA OAB - MT0009601A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH SENTENÇA Processo: 

8009999-63.2016.8.11.0108. REQUERENTE: ANA CAROLINA BELLEZE 

SILVA REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A., GOL 

LINHAS AÉREAS S.A. Vistos. Relatório dispensado, nos termos do artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. Na fase de cumprimento de sentença, o 

executado devidamente intimado para efetuar o pagamento do débito 

exequendo, a tempo, comprovou nos autos o pagamento integral do 

crédito. Além disso o exequente manifestou concordância com o 

pagamento da quantia depositada nos autos. O C. Superior Tribunal de 

Justiça ao a julgar o Recurso Especial n. 1.348.640-RS, na sistemática dos 

recursos repetitivos, consolidou entendimento acerca da responsabilidade 

do devedor, definindo que “na fase de execução, o depósito judicial do 

montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do 

devedor, nos termos da quantia depositada”. Sendo assim, o correto é a 

extinção da presente execução, pelo pagamento, nos termos dos artigos 

924, inc. II e 925 do Código de Processo Civil. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTA a presente execução, nos termos dos artigos 924, II e 925 do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios (54 e art. 

55 da lei nº 9.099/95). Intime-se as partes da decisão. EXPEÇA-SE o 

competente alvará para transferência da quantia depositada nos autos, 

devendo ser observados os dados bancários para transferência 

informados no Id. 14646403. Intime-se a reclamante, pessoalmente, da 

decisão que determinação de liberação do valor depositado nos autos, 

nos termos do artigo 450, § 3° da CNGC. Publique-se. Intimem-se. Após, 

arquivem-se os autos com as cautelas e baixas necessárias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde-MT para Tapurah-MT, 26 de 

outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010065-09.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ELEANDRO RENOSTO SCHEUERLEIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA OAB - MT0009601A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Processo: 8010065-09.2017.811.0108. Autor: Eleandro 

Renostro Scheuerlein. Réu: Claro TV. Vistos etc., Analisando os autos, 

verifico que o objeto da execução se encontra devidamente adimplida. 

Com efeito, disciplina o art. 924, II do Novo Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No 

caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da dívida, 

considerando que os valores se encontram devidamente depositados em 

conta judicial, razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução de sentença, 

com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Novo Código de 

Processo Civil. Expeça-se alvará para levantamento dos valores conforme 

requerido no id. 15514970. Após, a expedição do alvará, arquivem-se. 

Publicada no PJE. Intime-se. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Tapurah/MT 23 de outubro de 2018. Fábia Cristina Walter Juíza 

Leiga Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de outubro de 2018. 
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Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-84.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO SILVEIRA OAB - MT0012584A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Processo: 1000107-84.2018.811.0108. Autor: Amanda de 

Souza Campos Belo Silveira. Réu: Rede OK Serviços de Tecnologia e 

Crédito LTDA. Vistos etc. Relatório dispensado, com fulcro no artigo 38 da 

Lei nº. 9099/95. Fundamento e decido. Cuida-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de 

Liminar proposta por Amanda de Souza Campos Belo Silveira em desfavor 

de Rede OK Serviços de Tecnologia e Crédito LTDA. Deve ser consignado 

que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil/2015, dispensando dilação 

probatória, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade 

processual e da razoável duração do processo, passo a julgar 

antecipadamente a lide. Inicialmente, deixo de acolher a preliminar de 

incompetência territorial relativa arguida na contestação pelo disposto no 

art. 4º, inciso I da Lei 9.099/95 que dispõe que é competente o Juizado do 

domicílio do réu ou a critério do autor, do local onde aquele exerça suas 

atividades profissionais ou econômicas... aliada a vulnerabilidade da 

autora, que neste caso é enquadrada como consumidora. Ademais o 

contrato celebrado entre as partes é contrato de adesão, modalidade de 

contrato que não admite a discussão das cláusulas antes da assinatura, 

devendo, por isso mesmo, ser interpretado em favor do consumidor, no 

caso, autora. Indefiro ainda o pedido de Justiça Gratuita formulado pela 

autora vez que nos Juizados Especiais tal pedido deve ser acompanhado 

de documentos comprobatórios da situação de miserabilidade, não 

bastando a mera declaração para a concessão da benesse. Passando ao 

mérito da demanda alega a autora que teve seu nome inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito vez que possuía contrato com a ré deste 

14.9.2016, solicitando seu cancelamento em 1.8.2017, conforme e-mail 

anexado no id. 13104307. Alega ainda que estava sendo cobrada a mais 

do que devia, no valor de R$ 93,00 (noventa e três reais), mas, para que 

seu nome não fosse negativado acabou efetuando o pagamento do valor 

de R$ 212,08 (duzentos e doze reais e oito centavos) em data de 

13.3.2018, comprovante anexado no id. 13104304, mas que a ré ainda 

mantém seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. A ré por sua vez 

alega que a inscrição nos órgão de proteção ao crédito ocorreu por culpa 

da autora que não solicitou o cancelamento do contrato conforme as 

formalidades exigidas pela ré, com papel timbrado, assinado pelo 

responsável com CNPJ ou CPF ou o pagamento do débito. Pois em. Aduz o 

artigo 6º da Lei nº 9.099/95 que o “juiz adotará em cada caso a decisão 

que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum.” Ademais, configura-se a hipótese relação de 

consumo em que a responsabilidade é objetiva, nos termos do artigo 14 do 

CDC, bastando a prova do dano e do nexo causal, dispensada a prova da 

culpa. Como é cediço, a teoria da responsabilidade objetiva funda-se na 

teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se 

dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e 

serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do 

empreendimento independentemente de culpa. Nessas circunstâncias, não 

há dúvida de que a ré não agiu com zelo e cuidado e por isso está 

caracterizada a sua responsabilidade pelos danos causados, primeiro ao 

não atender ao pedido da autora quando solicitou a revisão dos valores 

que estavam sendo cobrados em sua fatura; segundo ao não atender a 

solicitação de cancelamento do contrato feito pela autora tendo ao 

contrário dificultado o cancelamento exigindo formalidade excessiva e sem 

justificativa e terceiro quando mesmo recebendo o valor que acredita ser 

devido, ainda em março de 2018, até a data da audiência de conciliação, 

em 19.6.2018, ainda mantinha a restrição no nome da autora. Assim, 

mesmo havendo dúvida se o valor é devido ou não, se é correto ou não, 

pois nenhuma das partes logrou êxito nessa comprovação, tenho que, 

com o pagamento do valor de R$ 212,08 (duzentos e doze reais e oito 

centavos) feito em data de 13.3.2018 competia a ré a baixa na restrição 

constante no nome da autora, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, o que 

até a data da audiência de conciliação realizada em 19.6.2018 não havia 

sido providenciado pela ré. Assim entendo que razão parcial assiste a 

autora. Caracterizado o dano moral, passo à sua quantificação: É sabido 

que no dano moral não há indenização propriamente dita, mas 

compensação ou satisfação moral a ser dada por aquilo que o agente fez 

ao prejudicado; isso sem contar com o fato de que a indenização por dano 

moral tem, também, caráter de pena a demonstrar que o ordenamento 

jurídico como um todo reprova o ato do ofensor e se preocupa com o 

ofendido. Assim, ao decidir a lide, o julgador deve pautar a decisão no 

juízo de ponderação, considerando o caráter sancionatório e o caráter 

compensatório da indenização, ao mesmo tempo que tem em conta que a 

indenização não deve resultar em enriquecimento sem causa para a parte 

postulante. Dessa forma, entendo que a indenização tem que ser arbitrada 

de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o 

enriquecimento sem causa de uma parte, ou o empobrecimento de outra, 

ou seja, uma compensação, que seria de lenitivo ao dano experimentado. 

Após essas ponderações, tenho que o valor deve ser arbitrado em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir 

desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 

do NCC, contados da citação. Ante o exposto e por tudo o mais que dos 

autos consta, julgo parcialmente procedente o pedido, o que o faço com 

resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, para: i. DECLARAR a quitação do débito no valor de R$ 

212,08 (duzentos e doze reais e oito centavos) discutido nos autos, vez 

que a autora efetivou o pagamento do valor; ii. DETERMINAR a exclusão do 

nome da autora dos Órgãos de Proteção ao Crédito, o que deverá ser feito 

pela ré no prazo de 5 (cinco) dias a contar a intimação da sentença; iii. 

INDEFERIR o pedido de restituição do valor de R$ 212,08 (duzentos e doze 

reais e oito centavos) vez que a autora somente comprova efetivamente o 

pedido de cancelamento dos serviços em data de 1.3.2018 e a ré que a 

cobrança é ate o mês de julho de 2017, quando o contrato celebrado entre 

as partes ainda estava ativo, bem como não logrou êxito em comprovar 

que os valores cobrados realmente eram indevidos; iv – CONDENAR a ré 

pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos 

morais, com a incidência dos juros de mora de 1% a.m. a partir da data do 

evento danoso e correção monetária pelo INPC, a contar da data do 

arbitramento. Deixo de condenar a ré ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações de estilo. Publicada no PJE. 

Intime-se. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tapurah/MT 

23 de outubro de 2018. Fábia Cristina Walter Juíza Leiga Vistos. Homologo 

a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 26 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010066-28.2016.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS V. ZAVANELLO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA OAB - MT0009601A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (EXECUTADO)

GSN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

VINICIUS PULIDO GUADANHIN OAB - MT0011006A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Processo: 8010066-28.2016.811.0108. Autor: Marcus V 

Zavanello ME. Réu: Banco do Brasil S.A. GSN Industria e Comércio LTDA 

ME. Vistos etc., Analisando os autos, verifico que o objeto da execução 

se encontra devidamente adimplida, ainda mais com a manifestação de 

concordância dos valores depositados e destinação dos mesmos feito 

pela parte autora, conforme se verifica nos id. 15944026. Com efeito, 

disciplina o art. 924, inciso II do Código de Processo Civil/2015 que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No 
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caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da dívida, 

considerando que os valores se encontram devidamente depositados em 

conta judicial, razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução de sentença, 

com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Novo Código de 

Processo Civil. Expeça-se alvará para levantamento dos valores conforme 

requerido no id. 1594026. Após, a expedição do alvará, arquivem-se. 

Publicada no PJE. Intime-se. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Tapurah/MT 23 de outubro de 2018. Fábia Cristina Walter Juíza 

Leiga Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de outubro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010196-23.2013.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ATUAL COMERCIO E IMPORTACAO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS 

DE INFORMATICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTOR BESKOW OAB - MT0016586A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Processo: 8010196-23.2013.811.0108. Autor: Atual Comércio 

e Importação de Suprimentos e Equipamentos de Informática LTDA ME. 

Réu: Alessandra Gomes da Silva. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

Ação de Cobrança proposta por Atual Comércio e Importação de 

Suprimentos e Equipamentos de Informática LTDA ME em desfavor de 

Alessandra Gomes da Silva. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que se apresenta imprescindível a 

realização de perícia grafotécnica para solução do litígio. A parte ré 

sustenta que a lâmina de cheque que a autora tem em seu poder não foi 

por ela emitida nem assinada, tratando-se de lâmina de cheque que foi de 

extraviada, tanto que a mesma registrou o Boletim de Ocorrência nº 

2013.198661, em data de 29.7.2013 quando percebeu que a lâmina foi 

depositada e devolvida. Verifica-se ainda que, mesmo que a lâmina de 

cheque tenha sido emitida antes do registro do Boletim de Ocorrência, pois 

a emissão do cheque deu-se em 25.7.2013 e o registro do em BO 

28.7.2013, tal lâmina foi devolvida pelo motivo 22 que é classificada como 

“divergência ou insuficiência de assinatura” definido no Motivos de 

devolução de cheques do Banco Central do Brasil. Com efeito, os 

Juizados Especiais Cíveis não podem julgar ações que demandam prova 

complexa, em atenção ao que dispõe o art. 3º da Lei 9.099/95, como se 

vê: Art. 3º. O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, 

processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim 

consideradas (...). Aliás, nesse sentido: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA 

PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS ESTÁ ADSTRITA ÀS CAUSAS DE MENOR COMPLEXIDADE. 2. 

NA HIPÓTESE DOS AUTOS, A RECORRIDA AFIRMA NÃO POSSUIR 

CONTRATO DE TELEFONIA COM A EMPRESA RECORRENTE, MAS A RÉ 

TROUXE AOS AUTOS DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA 

DE CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS P ARTES. ASSIM, É 

IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA 

VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA APOSTA NO 

DOCUMENTO, REVELANDO-SE ADEQUADA A VALORAÇÃO DO JUIZ DA 

ORIGEM. 3. DIANTE DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA 

PERICIAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA, VERIFICA-SE A 

COMPLEXIDADE DA MATÉRIA, QUE RESULTA NA INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, NOS TERMOS DO ART. 3º E 51, II, 

DA LEI 9.099/95. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. A SÚMULA DE 

JULGAMENTO SERVIRÁ DE ACÓRDÃO, A TEOR DO QUE DISPÕE O ART. 

46 DA LEI N. 9.099/95. CONDENADA A RECORRENTE AO PAGAMENTO 

DAS CUSTAS, QUE RESTA SUSPENSO EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA CONCEDIDA. SEM HONORÁRIOS, EM FACE DA AUSÊNCIA DE 

CONTRARRAZÕES.(TJ-DF - ACJ: 260707520118070009 DF 

0026070-75.2011.807.0009, Relator: LEILA CURY, Data de Julgamento: 

08/05/2012, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, 

Data de Publicação: 10/05/2012, DJ-e Pág. 314) Partindo dessas 

premissas, bem como se apresentando necessária a realização de perícia 

grafotécnica para comprovar a autenticidade da assinatura aposta no 

instrumento particular, outro caminho não há a não ser reconhecer que 

não se trata de demanda de maior complexidade. Ante o exposto, julgo 

extinto o processo, o que o faço sem resolução do mérito, nos termos dos 

artigos 3º c/c 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PJe. Intimem-se. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tapurah/MT 

23 de outubro de 2018. Fábia Cristina Walter Juíza Leiga Vistos. Homologo 

a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 26 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000299-51.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON MENDES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Processo: 1000299-51.2017.811.0108. Autor: Adilson Mendes 

Rodrigues. Réu: Telefônica Brasil S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil/2015 que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais em Decorrência de Ato Ilícito proposta por 

Adilson Mendes Rodrigues em desfavor de Telefônica Brasil S.A. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. Com efeito, a solução do litígio 

não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo 

Civil/2015 que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo 

do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que a negativação do seu 

nome no valor de R$ 88,28 (oitenta e oito reais e vinte e oito centavos) 

referente ao contrato nº naç0207130760 é indevida, uma vez que não 

possui negócios com a ré. No entanto, a parte ré, em contestação 

apresentou nos autos o contrato devidamente assinado pela parte autora 

e demais documentos que legitimam a cobrança, bem como a negativação 

ante o não pagamento de débitos. Em sede de impugnação o autor alega a 

incompetência deste Juizado Especial por haver necessidade de 

realização de perícia grafotécnica para verificação da assinatura 

constante no contrato. É desnecessária a realização de perícia 

grafotécnica posto que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos 

documentos carreados dispensa aludido recurso. Essas premissas 

forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos 

pedidos da inicial. Ainda, analisando as provas trazidas pelas partes, 

resta caracterizada a litigância de má fé do autor, nos termos do artigo 80, 

inciso II, do Código de Processo Civil/2015, notadamente quando se 

observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se 

demanda contra a ré, mesmo ausente qualquer direito supostamente 
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afetado. Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos da inicial, 

condenando a parte autora em litigância de má-fé e, por conseguinte, 

condeno a parte autora ao pagamento das custas do processo e a pagar 

para a ré a multa de 1% (um por cento) e honorários advocatícios no valor 

de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente 

atualizado, de acordo com os artigos 79 e 80, do CPC/2015 c/c art. 55 da 

Lei nº 9.099/95, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015. Sentença Publicada no 

PROJUDI. Intimem-se. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Tapurah/MT, 23 de outubro de 2018. Fábia Cristina Walter Juíza Leiga 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de outubro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010070-02.2015.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CELINA SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO BIRCK OAB - MT0010093A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ANTONIO DA SILVA OAB - SP0244223A (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Processo: 8010070-02.2015.811.0108. Autor: Maria Celina 

Santos da Silva. Réu: Banco Daycoval S.A. Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Contrato c/c Danos 

Morais c/c Repetição de Indébito e Antecipação de Tutela proposta por 

Maria Celina Santos da Silva em desfavor de Banco Daycoval S/A. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que se apresenta imprescindível a realização de perícia 

grafotécnica para solução do litígio. A parte autora alega que fez um 

empréstimo em 3.7.2009 o qual findou-se em 22.12.2012.Ocorre que a 

partir de 22.12.2012 continuou havendo o desconto mensal em sua 

aposentadoria do valor de R$ 139,60 (cento e trinta e nove reais e 

sessenta centavos) a título de empréstimo, dessa vez sendo tal valor 

descontado pela ré. Alega a autora que não contraiu o segundo 

empréstimo. A ré requereu em sede de preliminar o reconhecimento da 

incompetência do Juizado Especial para o julgamento da demanda, devido 

a necessidade de perícia técnica para confirmação da assinatura aposta 

no contrato por ser semelhante a constante no documento oficial da 

autora. Exatamente por serem semelhantes e não idênticas as assinaturas 

constantes no documento da autora e nos contratos apresentados pela ré 

que é necessária a realização da perícia grafotécnica. Com efeito, os 

Juizados Especiais Cíveis não podem julgar ações que demandam prova 

complexa, em atenção ao que dispõe o art. 3º da Lei 9.099/95, como se 

vê: Art. 3º. O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, 

processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim 

consideradas (...). Aliás, nesse sentido: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA 

PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS ESTÁ ADSTRITA ÀS CAUSAS DE MENOR COMPLEXIDADE. 2. 

NA HIPÓTESE DOS AUTOS, A RECORRIDA AFIRMA NÃO POSSUIR 

CONTRATO DE TELEFONIA COM A EMPRESA RECORRENTE, MAS A RÉ 

TROUXE AOS AUTOS DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA 

DE CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS P ARTES. ASSIM, É 

IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA 

VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA APOSTA NO 

DOCUMENTO, REVELANDO-SE ADEQUADA A VALORAÇÃO DO JUIZ DA 

ORIGEM. 3. DIANTE DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA 

PERICIAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA, VERIFICA-SE A 

COMPLEXIDADE DA MATÉRIA, QUE RESULTA NA INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, NOS TERMOS DO ART. 3º E 51, II, 

DA LEI 9.099/95. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. A SÚMULA DE 

JULGAMENTO SERVIRÁ DE ACÓRDÃO, A TEOR DO QUE DISPÕE O ART. 

46 DA LEI N. 9.099/95. CONDENADA A RECORRENTE AO PAGAMENTO 

DAS CUSTAS, QUE RESTA SUSPENSO EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA CONCEDIDA. SEM HONORÁRIOS, EM FACE DA AUSÊNCIA DE 

CONTRARRAZÕES.(TJ-DF - ACJ: 260707520118070009 DF 

0026070-75.2011.807.0009, Relator: LEILA CURY, Data de Julgamento: 

08/05/2012, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, 

Data de Publicação: 10/05/2012, DJ-e Pág. 314) Partindo dessas 

premissas, bem como se apresentando necessária a realização de perícia 

grafotécnica para comprovar a autenticidade da assinatura aposta no 

instrumento particular, outro caminho não há a não ser reconhecer que 

não se trata de demanda de maior complexidade. Ante o exposto, julgo 

extinto o processo, o que o faço sem resolução do mérito, nos termos dos 

artigos 3º c/c 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PJe. Intimem-se. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tapurah/MT 

24 de outubro de 2018. Fábia Cristina Walter Juíza Leiga Vistos. Homologo 

a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 26 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 58146 Nr: 440-93.2016.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO FERNANDES DA SILVA, JONPHEX 

INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SERIGRAFIA (SERIGRAFF – CONFECÇÕES 

E IMPRESSÕES)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimação do AUTOR para 

vista das fls. 69/70, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 39180 Nr: 288-21.2011.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERDES VALES DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA R. DE SOUZA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELAINE STOCK - 

OAB:OAB/RS 66.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimação da parte autora 

para que no prazo de 10 (dez) dias efetue o depósito da diligência do 

Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de citação no valor de R$ 

64,00 (sessenta e quatro reais). O referido valor deverá ser recolhido 

mediante guia judicial e o envio do comprovante de pagamento para este 

Juízo, com a respectiva identificação dos autos. Por fim, informamos que 

ficando parada por mais de 30 (trinta) dias esta Carta Precatória será 

devolvida sem o devido cumprimento. (art. 393, § 2º da CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61109 Nr: 494-25.2017.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO IMPERATRIZ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME SAUER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PAIANO FILHO - 
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OAB:OAB/MT 6.097- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimação do AUTOR para 

vista das fls. 27, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50938 Nr: 867-32.2012.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLI ONEVIO ZENNI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICATU HARTFORD SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911, VANA AMANCIO DA COSTA - OAB:OAB/MT 

18.920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, THAYSE TEIXEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:17497

 Certifico e dou fé, que impulsiono os autos para intimação das partes para 

manifestarem sobre o laudo pericial de fls. 270 no prazo de 15 dias cada.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57126 Nr: 1340-13.2015.811.0085

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

SILVANE GOMES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON BARROS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: O(A) Doutor(a) Jean Paulo Leão Rufino, Juiz(a) de Direito da 

Comarca de Terra Nova do Norte/MT, na forma da lei etc. e

 F A Z S A B E R, a todos quanto o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que, foi decretada a interdição de ANDERSON 

BARROS DE LIMA, declarando-o relativamente incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, com fulcro no art. 487, inc. I, do Código 

Civil, nomeando como curadora a Sra. Silvane Gomes de Barros, tendo 

como causa da interdição DEFICIÊNCIA NEUROPSICOMOTOR, nos termos 

da sentença proferida nos autos às fls. 40-41, abaixo transcrito o 

dispositivo legal.

SENTENÇA: “Diante do exposto e o que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para decretar a interdição de Anderson 

Barros de Lima, assim o faço, com fulcro no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, declarando-o relativamente incapaz e nomeando como 

curadora definitiva a Sra. Silvane Gomes de Barros, aplicando-se as 

disposições do artigo 755 do Código de Processo Civil, c.c. artigo 1.781 do 

Código Civil, observando-se os limites da curatela na forma acima citada. 

Em respeito ao que dispõe o artigo 755, §3º, do Código de Processo Civil e 

artigo 9º, inciso III, do Código Civil, determino que se inscreva a presente 

sentença no Cartório do Registro Civil de Pessoas Naturais desta 

Comarca, devendo tal Cartório providenciar as anotações e comunicações 

competentes. Transitada em julgado, expeça-se mandado de inscrição, 

publique-se na Imprensa Oficial por 03(três) vezes, com intervalo de 10 

(dez) dias. Lavre-se o termo respectivo, intimando a curadora nomeada 

para cumprir o disposto no artigo 759 do Código de Processo Civil, 

dispensada a especialização em hipoteca legal em caso de inexistência de 

bens em nome do interdito. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Às 

providências.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57197 Nr: 1368-78.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZETE DEJANERA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INDIARA GABBIATTI - 

OAB:OAB/MT Nº17.939, JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - OAB:OAB/MT 

6528-0, VANESSA ROBERTA TONIAZZO - OAB:341.115/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimação do autor para, 

no prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 38238 Nr: 799-53.2010.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAIAS FERREIRA DE ARAÚJO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que ao tentar expedir o RPV e/ou PRECATÓRIO em 

nome do autor destes autos, junto ao sistema EprecWeb, apareceu a 

seguinte mensagem: " O credor esta irregular na Receita Federal do Brasil. 

A requisição não pode ser salva". Diante disso impulsiono os autos para 

intimação do autor para querendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 39371 Nr: 479-66.2011.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS FERNANDO BEÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S/A -ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:OAB/MT 14.432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:OAB/MT-12.691-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUSA COUTINHO 

- OAB:OAB/MT-10.661, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:OAB/MT 

18.071-A

 Autos n° 479-66.2011.811.0085 (Código 39371)

Requerente: Marcos Fernando Beé

Requerido: Dibens Leasing S/A – Arrendamento Mercantil

Vistos.

Inicialmente, DETERMINO à Senhora Gestora Judiciária para que 

certifique-se o prazo do adimplemento do débito (fls. 393/394), conforme 

decisão de fl. 391.

Restando ultrapassado o prazo estipulado à fl. 391 DEFIRO, desde já, a 

aplicação da multa, conforme manifestação de fl. 397, devendo ser 

intimada a parte autora para pugnar o que entender de direito, ante a 

certidão de fl. 403.

Caso contrário, voltem-me os autos conclusos para ulteriores 

deliberações.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57058 Nr: 1299-46.2015.811.0085

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREI CÉSAR DOMINGUEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO WAGNER DE OLIVEIRA VICENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CÉZAR DOMINGUEZ - 

OAB:MT/8.094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e por tudo que dos autos consta, CONHEÇO do 

mandado de segurança e CONCEDO A ORDEM para reconhecer o direito 

líquido e certo de Andrei César Dominguez, determinando que autoridade 

apontada como coatora desbloqueie em definitivo o nome do impetrante no 
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sistema do INDEA/MT acerca dos fatos narrados nos autos.Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Sem 

custas processuais a teor do disposto no artigo 10, XXII da Constituição 

Estadual e sem honorários, na conformidade das Súmulas 512 do 

Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça.A 

presente sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição, sob a forma de 

reexame necessário, a teor do artigo 14, § 1º, da Lei n.º 

12.016/2009.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.Publique-se. Registre-se. Int ime-se.Às 

providências.Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.Jean Paulo Leão 

RufinoJuiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 34629 Nr: 900-95.2007.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS FRUTUOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE 

- OAB:OAB/MT 6528-0

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 90 DIAS

AUTOS N.º 900-95.2007.811.0085 - 34629

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário-> PROCESSO CRIMINAL

INTIMANDO(A, S): Francisco de Assis Frutuoso, Rg: 859.719 SSP GO 

Filiação: Pedro Frutuoso e Teodora Costa Frutuoso, data de nascimento: 

04/10/1956, brasileiro(a), natural de Gilbués-PI, separado(a) judicialmente, 

pescador, Endereço: Comunidade 10° Agrovila - Pé Quente, Bairro: Zona 

Rural, Cidade: Terra Nova do Norte-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do réu Francisco de Assis Frutuoso, acima 

qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da r. 

sentença proferida nos autos e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: "...FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo procedente a 

pretensão punitiva estatal contida na denúncia, para condenar o acusado 

FRANCISCO DE ASSIS FRUTUOSO pela prática do crime previsto no art. 

14, caput, da Lei 10.826/03. Passo, portanto, a dosar-lhe à pena em 

consonância com o critério trifásico estabelecido pelo art. 68 do Código 

Penal, atento ao princípio da individualização da pena previsto no art. 5º, 

XLVI da Carta Magna. A pena prevista para o crime de porte ilegal de arma 

de fogo de uso permitido é de reclusão de 02 (dois) anos a 4 (quatro) 

anos, nos termos do artigo 14, caput, da Lei 10.826/03. Considerando as 

circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, e atento ao que seja 

necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, verifico 

que a culpabilidade – grau de reprovabilidade da conduta – não excedeu 

as raias da normalidade; não possui antecedentes; não há elementos 

suficientes para aferir a conduta social e a personalidade do réu; os 

motivos do crime são os próprios previstos no tipo penal, o qual já é 

punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria 

objetividade, razão pela qual deixo de valorar; as circunstâncias do crime 

se encontram relatadas nos autos, nada tendo a valorar; as 

consequências foram as normais para a espécie; o comportamento da 

vítima em nada concorreu para a prática do crime. Diante das 

circunstâncias acima analisadas, fixo-lhe a pena base em 02 (dois) anos 

de reclusão. Apesar da atenuante da confissão, deixo de reduzir a pena 

base, nos termos do art. 65, inc. III, “d”, do CP, uma vez que fixada no 

mínimo legal – Súmula 231, do STJ, mantendo a pena base como 

provisória. Já na terceira fase da fixação da penal, inexistindo a incidência 

de qualquer causa de aumento ou diminuição de penal, torno a pena 

definitiva, fixando-a em 02 (dois) anos de reclusão. Considerando as 

circunstâncias judiciais já analisadas, bem como a situação econômica do 

acusado, fixo a pena de multa em 10 (dez) dias multa, no valor de um 

trigésimo do salário mínimo vigente à época do crime. De acordo com o art. 

33, §2º, alínea “c”, do CP, fixo o regime aberto para o início do 

cumprimento da pena. Considerando ser o acusado primário, não ter sido 

o crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, possuir 

circunstâncias judiciais favoráveis, bem como ser a pena inferior a quatro 

anos de reclusão, substituo a pena privativa de liberdade por duas 

restritivas de direitos, nas modalidades prestação de serviços à 

comunidade e prestação pecuniária a entidade pública ou privada com 

destinação social, a ser fixadas em audiência admonitória, nos termos do 

art. 44, § 2º, do CP. Considerando que o acusado é tecnicamente primário 

e possuidor de bons antecedentes, estando até o presente momento 

respondendo ao processo preso, permito que o mesmo recorra em 

liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. Deixo de condenar o 

réu ao pagamento das custas por ser patrocinado por Advogado 

nomeado. Deixo de fixar indenização mínima por eventuais danos sofridos 

por inexistirem elementos suficientes para tanto (art. 387, inc. IV, do CPP). 

Após o trânsito em julgado, voltem-me os autos conclusos para análise da 

prescrição pela pena em concreto. P.R.I.C

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 36924 Nr: 939-24.2009.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR KENSY VENTURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZÉIAS CAUREO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que procedo o desarquivamento e impulsiono os autos 

para intimação do autor, eis que arquivado provisóriamente a mais de 05 

anos, para querendo manifestar-se no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 58123 Nr: 427-94.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:OAB/MT 17062/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON ANDREY LESSA - 

OAB:17184/O, FABIO MARTINS DE OLIVEIRA - OAB:238382

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a(s) 

parte(s) nos termos do art. 334 e 455 do CPC, para comparecer na 

AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO, designada nos presentes autos para o dia 

19.02.2019 com início às 14:00 horas, consignando ainda que a intimação 

da parte autora e requerida será realizada na pessoa do seu advogado 

(Art. 334, § 3º do CPC), bem como das suas testemunhas no caso de 

audiência de instrução e julgamento (artigo Art. 455 do CPC) , 

dispensando-se a intimação do juízo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53921 Nr: 876-23.2014.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONEL DA SILVA TORRES, ELIANI DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA DE ITAÚBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12208-A

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a(s) 

parte(s) nos termos do art. 334 do CPC, para comparecer na AUDIÊNCIA 

de CONCILIAÇÃO, designada nos presentes autos para o dia 19.02.2019 

com início às 13:30 horas, consignando que as partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9°). Informo ainda que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatória à dignidade 

da justiça e será aplicada multa nos termos do art. 334, § 8° do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53380 Nr: 493-45.2014.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE AUGUSTO MACIEL DA SILVA, ALEXANDRE 
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MACIEL DA SILVA, ELAINE MAISA MACIEL, FLMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA ROBERTA TONIAZZO - 

OAB:341.115/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA 

- OAB:11.324 OAB/MT

 Certifico e dou fé que o recurso de apelação do requerido de fls. 355/410, 

protocolado dia 01/10/2018 é TEMPESTIVO, eis que disponibilizado no DJE 

nº 10331, de 04/09/2018 e publicado no dia 05/09/2018.

Impulsiono os autos para o autor querendo apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação no prazo de 15 (quinze) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000265-14.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LOMEU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE ATO ORDINATÓRIO. Nos 

termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de: intimar a pate 

autora, através do seu advogado para comparecer na Audiência de 

Conciliação designada para o dia 24/01/2019, às 14h00min. (MT). Terra 

Nova do Norte - MT, 26 de outubro de 2018. Aline Schorro Gestor(a) 

Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000266-96.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BELE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE ATO ORDINATÓRIO. Nos 

termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de: intimar a parte 

Promovente, através do seu/sua advogado(a) acerca da Audiência de 

Conciliação designada para para o dia 24/01/2019, às 14h30min. Terra 

Nova do Norte - MT, 26 de outubro de 2018. Aline Schorro Gestor(a) 

Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000267-81.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BELE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE ATO ORDINATÓRIO. Nos 

termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de: intimar a parte 

Promovente, através do seu/sua advogado(a) acerca da Audiência de 

Conciliação designada para o dia 24/01/2019, às 15h00min. Terra Nova do 

Norte - MT, 26 de outubro de 2018. Aline Schorro Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000268-66.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES MARIA IORIATI SCHMIDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE ATO ORDINATÓRIO. Nos 

termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de: intimar a parte 

Promovente, através do seu/sua advogado(a) acerca da Audiência de 

Conciliação designada para o dia 31/01/2019, às 13h00min. Terra Nova do 

Norte - MT, 26 de outubro de 2018. Aline Schorro Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000269-51.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

GERMANO MULLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE ATO ORDINATÓRIO. Nos 

termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de: intimar a parte 

Promovente, através do(a) seu/sua advogado(a) acerca da Audiência de 

Conciliação designada para o dia 31/01/2019, às 13h30min. Terra Nova do 

Norte - MT, 26 de outubro de 2018. Aline Schorro Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000271-21.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON APARECIDO PONCIANO OLEONE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDESON PEREIRA DA SILVA OAB - MT0015846A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO REINALDO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE ATO ORDINATÓRIO. Nos 

termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de: intimar a parte 

Promovente, através do(a) seu/sua advogado(a) acerca da Audiência de 

Conciliação designada para o dia 24/01/2019, às 15h30min. Terra Nova do 

Norte - MT, 26 de outubro de 2018. Aline Schorro Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000272-06.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE ATO ORDINATÓRIO. Nos 

termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de: intimar a parte 

Promovente, através do(a) seu/sua advogado(a) acerca da Audiência de 
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Conciliação designada para o dia 24/01/2019, às 16h30min. Terra Nova do 

Norte - MT, 26 de outubro de 2018. Aline Schorro Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58454 Nr: 482-69.2016.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celia Maria da Silva, José Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andreia Luiza Dias de Souza, Antonio Carlos 

Rodrigues Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Vitor Martins Cunha - 

OAB:14008 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Martins Filho - 

OAB:11.500 MT, João Peron - OAB:3060/MT, JUAN DANIEL PERON - 

OAB:7635

 Posto, considerando a confluência de vontade das partes quanto à ação 

reivindicatória, em razão da efetivação do objeto da demanda, qual seja a 

restituição do gado aos parceiros outorgantes, homologo a concordância 

das partes com relação ao fim da lide, bem como diante de todo o acima 

exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos da parte autora nos autos da 

ação reivindicatória, bem como na ação de cobrança para declarar os 

requerentes como proprietários dos semoventes objetos da ação, 

condenando os requeridos na restituição dos mesmos, com todos os 

frutos, rendimentos e juros de mora, bem como condeno os requeridos a 

pagar aos autores o valor de R$ 123.000,00 (cento e vinte e três mil 

reais), correspondentes às produções dos animais arrendados nos anos 

de 2013; 2014; 2015 até fevereiro de 2016.Em consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, 

do CPC.Condeno a parte ré ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado 

da condenação. Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito 

em julgado e, após, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as 

baixas de estilo e observadas as formalidades legais.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59725 Nr: 50094-73.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Marcelino de Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Saul Ferreira de Paula - 

OAB:37.455/MG, Thiago Ferreira de Paula - OAB:114962/MG

 Ante o exposto, em razão da prejudicialidade externa, e com fundamento 

no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, DETERMINO A 

SUSPENSÃO DE TODAS AS AÇÕES CIVIS PÚBLICAS AMBIENTAIS QUE 

VERSEM SOBRE O TEMA “IMÓVEL RURAL SITUADO AO MENOS EM 

PARTE DENTRO DOS LIMITES DO PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO 

F R A N C O ”  a t é  o  j u l g a m e n t o  d a  R e c l a m a ç ã o  n º 

1011238-26.2017.8.11.0000.Serve esta decisão conjunta para todas as 

Ações Civis Públicas Ambientais.A Secretaria deverá organizar lista de 

todas as Ações Civis Públicas Ambientais afetadas, e juntar cópia desta 

decisão e da referida lista em todos os processos, lançando a 

movimentação correspondente à decisão e à suspensão no sistema 

Apolo.Cópia da lista deverá ser encaminhada por ofício nos autos da 

Reclamação nº 1011238-26.2017.8.11.0000, para ciência.Os processos 

deverão ser reunidos e armazenados em local adequado na Secretaria do 

Juízo.Tão logo haja o julgamento definitivo da Reclamação nº 

1011238-26.2017.8.11.0000, a Secretaria do Juízo deverá certificar nos 

autos, remetendo-os todos à conclusão.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65926 Nr: 1436-47.2018.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOLF, KTVL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita.

1- Cite-se a parte executada para efetuar o pagamento da dívida no prazo 

de 03 (três) dias, ou provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetuá-lo.

2- Caso não cumpra a determinação acima, será determinado o protesto 

do pronunciamento judicial exequendo, bem como será determinada a 

penhora de bens.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51413 Nr: 1244-27.2012.811.0077

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel Wilker de Figueiredo Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 DIANTE DO EXPOSTO, em razão dos fatos acima noticiados, narrando o 

cometimento de fato definido como crime (art. 52 da LEP), DETERMINO A 

REGRESSÃO CAUTELAR DO REGIME de cumprimento da pena do 

reeducando GABRIEL WILKER DE FIGUEIREDO LOPES, do semiaberto para 

o fechado, a teor do disposto no art. 118, inciso I, da LEP.Caso haja prisão 

preventiva decretada em ação penal diversa, DETERMINO que o tempo de 

prisão seja computado para fins de cumprimento de pena neste executivo, 

independentemente de se tratar de regime prisional diverso.Expeça-se 

mandado de prisão em desfavor do reeducando por intermédio do BNMP, 

que deverá ser encaminhado para cumprimento.Cumprido o mandado, 

conclusos para designação de audiência de justificação.Cientifique-se o 

Ministério Público e a Defesa.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 55064 Nr: 8-35.2015.811.0077

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pablo Gomes Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15.333/MT/O

 Em consideração à ampla defesa e ao contraditório, defiro o pedido da 

defesa.

Como a audiência foi redesignada pelo juízo deprecado para 30/10/2018, 

aguarde-se o retorno da carta precatória e após conclusos para 

designação de nova audiência de justificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59725 Nr: 50094-73.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Marcelino de Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Saul Ferreira de Paula - 

OAB:37.455/MG, Thiago Ferreira de Paula - OAB:114962/MG

 .1- Apesar da decisão de suspensão do feito (fls. 153/155), passo à 

análise do pedido, em razão da urgência e do risco de dano irreparável ou 

de difícil reparação.É cediço que a decisão liminar proferida pelo MM. Juiz 

Titular à época é idêntica em todas as Ações Civis Públicas distribuídas no 

final de 2016, e que na maioria delas foi interposto recurso de agravo de 

instrumento, com relatoria preventa da Desa. Antônia Siqueira, que 

concedeu a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão, 
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admitindo o próprio imóvel como caução.Desse modo, ciente da cultura de 

precedentes instituída pelo Novo Código de Processo Civil, em 

observância à decisão da instância superior, proferida em caso idêntico, 

acolho o pedido do réu e REVOGO A LIMINAR, recebendo o próprio imóvel 

(Fazenda Princesa do Guaporé, matrículas 2822, 3070 e 3071 do CRI de 

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT) como caução.Determino a expedição 

de ofício ao Cartório do Registro de Imóveis para anotar indisponibilidade 

na matrícula do imóvel.Determinei o desbloqueio dos valores constritos via 

BACENJUD e dos veículos restritos via RENAJUD.Com relação a outros 

bloqueios e/ou indisponibilidades, determino a expedição de contraordem, 

cabendo à parte ré indicar expressamente o bem que foi restringido e que 

deverá ser liberado. Com as indicações, expeça-se o ofício 

correspondente para liberação.2- Em razão da alegação de litispendência, 

determino o apensamento deste feito às ACPs Código 55938 e 55779. 

Vista ao Ministério Público para se manifestar sobre a preliminar de 

litispendência e acerca da alegação de ausência de desmatamento, no 

prazo de 10 dias.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63481 Nr: 80-17.2018.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HRM, RRdS, DPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do Provimento nº 56/07- CGJ, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar o nobre advogado, para que proceda a devolução em Cartório, 

no prazo de 24 horas, dos autos que se encontram em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

legais, conforme estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

OBS. Todos os autos dos processos que estão em carga fora da 

escrivaninha receberam esta intimação (através da opção andamentos 

iguais do Sistema Apolo). SE A CARGA ESTÁ DENTRO DO PRAZO, 

DESCONSIDERE ESTA INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 55779 Nr: 316-71.2015.811.0077

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Marcelino de Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Saul Ferreira de Paula - 

OAB:37.455/MG, Thiago Ferreira de Paula - OAB:114962/MG

 Posto isso, diante da presunção de veracidade dos fatos alegados na 

inicial em razão da revelia do requerido, e considerando as provas 

carreadas aos autos, JULGO PROCEDENTE os pedidos contidos na 

exordial para determinar ao requerido a recuperação da área degradada 

com a reconformação e posteriormente a revegetação, devendo, no prazo 

de 120 (cento e vinte) dias, apresentar à Secretaria Estadual do Meio 

Ambiente o PRADE – Projeto de Recuperação de Área Degradada, sob 

pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), a ser revertido ao 

Conselho Municipal do Meio Ambiente, o que faço nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Determino que os requeridos se 

abstenham de explorar por si, prepostos ou interposta pessoa, o 

remanescente da área de preservação permanente, inclusa ou não de 

reserva legal, sob pena daquela mesma incidência, até que obtenham 

autorização dos órgãos ambientais respectivos. Por fim, aplico ao 

requerido a título de indenização pecuniária pelos danos causados ao 

meio ambiente o valor de R$ 20 000,00 (vinte mil reais), a ser recolhido em 

favor do Fundo Estadual do Meio Ambiente – FEMAM. Condeno ainda o réu 

ao pagamento das custas processuais e taxas processuais.Determino a 

inclusão do ESTADO DE MATO GROSSO no polo ativo, consoante pedido 

de fls. 65, devendo ser intimado de todos os atos a partir desta 

sentença.P. R. I. C

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52321 Nr: 508-72.2013.811.0077

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaqueline Sebastiana Sala

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Nevack Ribeiro - 

OAB:310.498/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que o advogado da parte autora deixou de atender o 

despacho retro, consoante certidão constante nos autos, não resta 

alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito.

Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, III do Código de Processo Civil.

Autorizo o desentranhamento de documentos, se for o caso.

Custas e honorários pela parte autora, suspensa a exigibilidade em razão 

da justiça gratuita.

P.R.I.C. e, após, arquive-se, observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52192 Nr: 376-15.2013.811.0077

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Onofre Severino Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Vista à parte autora para formular pedido de cumprimento de sentença no 

prazo de dez dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, ao arquivo, com baixa na 

distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 61606 Nr: 801-03.2017.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gabriele Geovana Bebiano, Eulália Bebiano de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cláudio Francisco Correia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regiane da Silva Vieira - 

OAB:22517/0, Regiane da Silva Vieira - OAB:22517/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Domingues 

Fernandes - OAB:13.384

 Vistos, etc.

Vista à advogada dativa nomeada para a parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 29738 Nr: 837-89.2010.811.0077

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SLdA, RLdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - Núcleo de Vila Bela da SS Trindade - OAB:, 

Hilman Moura Vargas - OAB:19516/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Florentino Aparecido 

Martins - OAB:9659-B/MT

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 108/109. Expeça-se carta precatória para intimação 

do servidor responsável pela folha de pagamento da PMMT, na Secretaria 

de Estado de Administração, para que efetue a inscrição, no prazo de 10 

(dez) dias, do desconto mensal de 1/3 (um terço) dos vencimentos do 

executado, para crédito na conta bancária indicada pela exequente, sob 

pena de crime de desobediência.

O servidor deverá encaminhar ao juízo, no prazo de 10(dez) dias, cópias 

dos contracheques do executado desde setembro/2015.

O oficial de justiça deverá, no momento da intimação, certificar a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036829/10/2018 Página 988 de 998



qualificação completa do servidor responsável, para fins de apuração de 

conduta em caso de descumprimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 27836 Nr: 518-58.2009.811.0077

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alta Pecuaria Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL BIANCARDINI 

NETO-Procurador - OAB:1746 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Rudge Leite Neto - 

OAB:SP/84786, Paulo Eduardo Ribeiro Soares - OAB:SP/155.523

 Vistos, etc.

Razão assiste às partes exequente e executada em seus embargos de 

declaração.

Com fundamento no art. 485, §7º, do CPC, exerço o juízo de retratação e 

revogo a sentença de fls. 96, determinando o prosseguimento do feito.

Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO, com fundamento no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil.

 Custas pela parte executada.

Autorizo o levantamento das penhoras. Expeça-se o necessário.

P.R.I.C. e, após, arquive-se, observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 30199 Nr: 1297-76.2010.811.0077

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alta Pecuaria Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL BIANCARDINI 

NETO-Procurador - OAB:1746 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Rudge Leite Neto - 

OAB:SP/84786, Paulo Eduardo Ribeiro Soares - OAB:SP/155.523

 Vistos, etc.

Razão assiste às partes exequente e executada em seus embargos de 

declaração.

Com fundamento no art. 485, §7º, do CPC, exerço o juízo de retratação e 

revogo a sentença de fls. 393, determinando o prosseguimento do feito.

Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO, com fundamento no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil.

 Custas pela parte executada.

Autorizo o levantamento das penhoras. Expeça-se o necessário.

P.R.I.C. e, após, arquive-se, observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62872 Nr: 1403-91.2017.811.0077

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo da 10ª Vara Cível de São Paulo - SP, Financeira 

Alfa S.A. - Crédito, Financiamento e Investimentos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juizo da Vara Única de Vila Bela da Santíssima 

Trindade-MT, Jabur Abdala, Jabur Pneus S/A, João Ibrahim Jabur, João 

Ibrahim Jabur Investimentos S/C Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA MACEDO VIRONDA - 

OAB:89243

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a certidão do oficial de justiça de que o imóvel está situado 

nos limites da Comarca de Comodoro/MT, determino a remessa da carta 

precatória para aquela Comarca, em caráter itinerante.

Intimem-se.

Comunique-se o juízo de deprecante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60551 Nr: 263-22.2017.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Berenice Ferreira de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramao Wilson Junior - 

OAB:11702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença.

Vista à parte autora para formular pedido de cumprimento de sentença no 

prazo de dez dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, ao arquivo, com baixa na 

distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 53428 Nr: 193-10.2014.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Inácio Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Vista à parte autora para formular pedido de cumprimento de sentença no 

prazo de dez dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, ao arquivo, com baixa na 

distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 50388 Nr: 197-18.2012.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mercedes Bispo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Nevack Ribeiro - 

OAB:310.498/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que o advogado da parte autora deixou de atender o 

despacho retro, consoante certidão constante nos autos, não resta 

alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito.

Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, III do Código de Processo Civil.

Autorizo o desentranhamento de documentos, se for o caso.

Custas e honorários pela parte autora, suspensa a exigibilidade em razão 

da justiça gratuita.

P.R.I.C. e, após, arquive-se, observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 50335 Nr: 140-97.2012.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cicera Gualberto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A, Paulo Rogério de Souza e Silva - OAB:20.236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24/01/2019, às 

13h00min.

As partes deverão comparecer acompanhadas de testemunhas, 

independentemente de rol e de intimação pelo juízo.

Intime-se a parte autora, por intermédio de seu advogado; e intime-se o 

INSS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63259 Nr: 1568-41.2017.811.0077
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Carneiro Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leomir Fernandes Carneiro, Jandir Fernandes 

Carneiro, Mirlei Fernandes Carneiro, Anadir Fernandes Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Delis de Queiroz - 

OAB:16.802-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A manifestação de fls. 38 é estranha ao feito, cabendo ao interessado 

procurar a via adequada para satisfazer eventual pretensão, 

comunicando o fato ao Ministério Público e/ou à Polícia Judiciária Civil para 

apuração.

Defiro o pedido de fls. 40. Os honorários advocatícios já foram arbitrados 

anteriormente.

Ao arquivo, com baixa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 66071 Nr: 1545-61.2018.811.0077

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izaias Francisco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 Considerando que não foram apurados indícios de tortura ou tratamentos 

cruéis, desumanos ou degradantes, conforme alegações do custodiado e 

demais documentos carreados aos autos, entendo desnecessária a 

tomada de qualquer providência prevista na Seção 6 do Protocolo II anexo 

à Resolução 2013/15 do CNJ.

Embora a realização de exame de corpo de delito seja recomendável em 

todos os casos de prisão, na espécie deve-se levar em consideração que 

o custodiado afirmou não ter sofrido quaisquer lesões e que não tem 

interesse de se submeter ao exame, e não há perito oficial na Comarca, 

sendo que o mais próximo dista aproximadamente 80km. Assim, a 

realização da diligência traria grandes sacrifícios ao custodiado e ao 

aparato estatal já deficitário, sem correspondentes benefícios à instrução 

do feito. Desse modo, sopesando as circunstâncias acima delineadas, 

excepcionalmente deixo de determinar a realização do exame de corpo de 

delito.

Fica facultado ao interessado, contudo, pleitear providências aos órgãos 

de controle interno/externo da entidade a que esteja vinculado eventual 

agente público agressor (Corregedorias, Ouvidoria ou Ministério Público) 

que não tenha sido mencionado na presente audiência.

Defiro a juntada dos documentos trazidos pela defesa.

Considerando a ausência justificada do Ministério Público, eis que o 

Promotor de Justiça foi convocado para atuar em júri em Pontes e 

Lacerda/MT nesta data, determino vista ao Ministério Público para se 

manifestar acerca do pedido de revogação da prisão preventiva e 

documentos, no prazo de cinco dias.

Após, conclusos para decisão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65942 Nr: 1446-91.2018.811.0077

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmeo Romão da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15.333/MT/O

 Vistos, etc.

Designo audiência para oitiva da testemunha de defesa Delegado de 

Polícia Dr. Clayton Queiroz Moura no dia 06/12/2018, às 13h00min.

Intimem-se a testemunha, MP e advogado de defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58122 Nr: 317-22.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto dos Santos de Assunção

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15.333/MT/O

 Defiro o requerimento formulado pelo Ministério Público em cota retro.

Assim, dando prosseguimento ao feito, DESIGNO audiência de 

continuação para o dia 25 janeiro de 2019, às 16h30min.

Intimem-se o acusado, o defensor e o Ministério Público para que 

compareçam à audiência.

Requisite-se os policiais militares Glaucia Aparecida de Aguiar e Rodrigo 

Aguiar de Oliveira.

Intime-se a testemunha WANDEIR DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO no 

endereço consignado pelo Ministério Público à fl. 124, qual seja, Conjunto 

Habitacional Morar Melhor, casa 10, Bairro: Jardim Aeroporto, próximo a 

Delegacia de Polícia, nesta comarca.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 53349 Nr: 139-44.2014.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Max Wilian Miranda de Jesus, Fabio Ferreira da 

Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 Vistos, etc.

Defiro o requerimento formulado pelo Ministério Público às fls. 93/94.

Assim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 25 de 

janeiro de 2019, às 16h30min.

Intimem-se o(s) acusado(s), seu defensor, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) 

e assistente(s) para que compareçam à audiência.

Expeça-se carta precatória ao juízo da comarca de Nova Odessa/SP, para 

proceder ao interrogatório do acusado Fábio Ferrari da Costa e carta 

precatória ao juízo da comarca de Alta Floresta/MT, para proceder à 

inquirição da testemunha/vítima Glauber Brito Silva, conforme endereços 

consignados à fl. 93.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63348 Nr: 1611-75.2017.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mayke Charupá Arroyo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 [...]USO DE ALGEMAS: A Súmula Vinculante 11 do STF dispõe que "só é 

lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de 

fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso 

ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de 

responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou da autoridade e de 

nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da 

responsabilidade civil do Estado". Verifica-se que a excepcionalidade 

reside no FUNDADO RECEIO de fuga ou de PERIGO. [...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65041 Nr: 904-73.2018.811.0077

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Terezinha 

Ribeiro da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Vila Bela da Santíssima 

Trindade-MT, Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036829/10/2018 Página 990 de 998



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL SOARES GONÇALVES 

- OAB:13850/O

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, na qualidade de 

substituto processual de TEREZINHA RIBEIRO DA CRUZ, na presente ação 

civil pública proposta em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO E DO 

MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, para confirmar a 

tutela de urgência anteriormente deferida e condenando os réus, na 

seguinte forma:a) DETERMINO ao Estado de Mato Grosso, que forneça o 

tratamento pleiteado; eventuais medicamentos/procedimentos necessários 

conforme prescrição médica; diante da gravidade das informações 

prestadas na inicial; b) DETERMINO ao MUNICÍPIO DE VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE que forneça todos os meios para o deslocamento, 

alimentação e estadia à requerente, bem como seu acompanhante, sempre 

que se fizer necessário, para consultas, exames e procedimentos 

médicos.Ainda, conheço do pedido apresentado pelo Ministério Público, 

ante o risco iminente do perecimento de direito, ou de dano irreparável ou 

de difícil reparação, sobretudo por se tratar de direito à saúde (que tem 

assento constitucional).Com efeito, havendo fortes indícios do 

descumprimento da obrigação de fazer imposta aos réus pela decisão que 

concede a antecipação de tutela às fls. 45/50; e diante do inequívoco risco 

de dano irreparável à saúde do substituído, DETERMINO o bloqueio de 

numerário nas contas bancárias do ESTADO, até o limite de R$ 9.000,00 

(nove mil reais), via sistema Bacenjud.Nesta data foi protocolada a ordem 

de bloqueio, via sistema Bacenjud (anexo).Intimem-se os réus, com 

urgência.Julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com 

fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.Custas pelo réu, 

que é isento. Sem honorários advocatícios.P.R.I. Ciência ao Ministério 

Público. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59324 Nr: 49830-56.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mayke Charupa Arroio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 [...]USO DE ALGEMAS: A Súmula Vinculante 11 do STF dispõe que "só é 

lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de 

fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso 

ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de 

responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou da autoridade e de 

nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da 

responsabilidade civil do Estado". Verifica-se que a excepcionalidade 

reside no FUNDADO RECEIO de fuga ou de PERIGO. A Súmula não exige 

CERTEZA do perigo ou da fuga, mas um “receio”, ou seja, “medo”, “dúvida 

acompanhada de temor”, “apreensão quanto a possível dano” (sinônimos 

extraídos do Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa). É certo que não 

basta um “receio” superficial, mas um temor “fundado”, ou seja, uma 

dúvida “que se apoia na razão, ou em boas razões” (significado também 

extraído do mesmo dicionário). Essa decisão demanda técnica de 

proporcionalidade para valorar a justificativa concreta no uso ou não da 

algema (necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito).

[...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 66000 Nr: 1488-43.2018.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ozéias Ribeiro Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A, AUTOMAXX Distribuidora 

de Automoveis LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Pinto Liberatti - 

OAB:5906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita.

(...)Nesse contexto, ausentes os requisitos processuais do art. 300 do 

Código de Processo Civil, sobretudo a probabilidade do direito invocado 

pela da parte autora, e não tendo sido demonstrado efetivamente que a 

cobrança é indevida, com amparo em jurisprudência consolidada do 

Supremo Tribunal Federal e/ou do Superior Tribunal de Justiça, conforme 

orientação do REsp 527.618/RS, acima mencionado, indefiro o pedido de 

tutela de urgência, devendo a parte autora continuar a efetuar o 

pagamento dos boletos bancários, na forma pactuada entre as 

partes.DEMAIS DISPOSIÇÕES2- Considerando que neste tipo de ação não 

há possiblidade de acordo em audiência de conciliação, cite-se a parte ré 

no endereço mencionado na inicial, para apresentar resposta, com as 

advertências legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52877 Nr: 1008-41.2013.811.0077

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mirian Alex Parra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafaela Aiex Para - 

OAB:49306/PR

 [...]DECISÃOVistos, etc.DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVANos 

termos do art. 373 do Código de Processo Civil, ao autor incumbe a prova 

do fato constitutivo do seu direito, e no caso o Ministério Público juntou às 

fls. 07/13 documento público oficial elaborado pelo IBAMA que aponta o 

desmate de uma área de 129,62ha no imóvel do réu. O tamanho do 

desmate foi constatado por vistoria realizada no local por técnicos do 

IBAMA, os quais inclusive embargaram a área e autuaram o proprietário. 

Cumpre ressaltar que referidos documentos, por serem elaborados por 

funcionários públicos terceiros ao processo, possuem presunção relativa 

de veracidade, incumbindo a quem alega sua incorreção ou invalidade o 

ônus de comprovar a inveracidade.Desse modo, analisando o caso à luz 

do art. 373, §1º, do Código de Processo Civil, é forçoso reconhecer que 

diante das peculiaridades da causa incumbe ao réu, proprietário e 

possuidor da área, comprovar suas alegações de que tal desmatamento 

não ocorreu, razão pela qual determino, neste ponto, a inversão do ônus 

da prova.PROVA PERICIALCom relação à prova pericial, defiro o pedido do 

réu e nomeio como perito a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, 

com sede na Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 1.856, sala 1403, 

bairro Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, CEP 78050-000, telefone 65 

3052-7636, na pessoa de seus Diretores, devendo ser intimada desta 

decisão.Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, alegar 

qualquer das matérias constantes no art. 465, §1º, I, CPC. A parte ré já 

formulou quesitos e indicou assistente técnico às fls. 184. Intime-se o 

Ministério Público para indicação de assistentes técnicos e apresentação 

de quesitos no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.O ônus 

financeiro de produção da prova[...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 28884 Nr: 1557-90.2009.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos da Silva Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453 -A

 Vistos.

Da analise dos autos, verifico o recurso de apelação interposto pelo 

Ministério Público (fls. 108/109)já foi recebido à fl.123.

Sendo assim, formalizando o recurso de apelação interposto com as 

razões (fls.115/122)e contrarrazões (fls.139/146), encaminhem-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para 

aprecição.

Cunpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 54353 Nr: 910-22.2014.811.0077

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: São José S/A Agrícola e Pastoril, Inácio Coelho Lemos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Pereira Borba

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anacleto Giraldelli Bezerra - 

OAB:23.216, Francine Gomes Pavezi - OAB:17162, Gustavo 

Guilherme Costa Salazar - OAB:11.519/MT, Irajá Rezende de 

Lacerda - OAB:11.987/MT, Leandro Facchin Rocha - OAB:22.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Souza Queiróz - 

OAB:7.948/MT

 Vistos.

Reitere-se o ofício de fls.288, com prazo de cinco dias para resposta, sob 

pena de tomada das medidas disciplinares cabíveis.

Após, cumpra-se a decisão de fls.287.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64136 Nr: 399-82.2018.811.0077

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volvo (Brasil) S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio e Extração de Areia Wester LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Borges Mesquita - 

OAB:23926/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 Considerando a confluência de vontades, consubstanciada no acordo de 

fls. 118/120, HOMOLOGO por sentença, para que possa produzir seus 

jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as partes, 

suspendendo o feito na forma do art. 313, II, do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração e demais pedidos pendentes perderam o 

objeto.

Custas conforme pactuado e, não havendo pactuação, serão dividas 

igualmente entre as partes (art. 90, § 2º do CPC).

Como a transação ocorreu antes da sentença, ficam as partes 

dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se 

houver (art. 90, §3º do CPC).

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60634 Nr: 309-11.2017.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delcino Roman Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15.333/MT/O

 Vistos, etc.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para se manifestar quanto às 

preliminares suscitas pela defesa na resposta à acusação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63483 Nr: 82-84.2018.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodiney de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Aécio Pires Salomé - 

OAB:3.111/TO

 44.Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para:a)CONDENAR 

RODINEY DE OLIVEIRA, brasileiro, nascido em 09/11/1977, natural de Vila 

Bela da Santíssima Trindade/MT, filho de Rosalina de Albuquerque e Elasio 

de Oliveira, como nas sanções do art. 157, §2°, incisos I, II, IV e V, do 

Código Penal e, ainda, aplicando o disposto no art. 383, caput, do CPP, 

CONDENAR o acusado nas disposições do art. 70 do CP.IV – DOSIMETRIA 

DA PENA45 (...) Assim, em razão da quantidade e intensidade das 

majorantes analisadas nesta fase (as demais foram analisadas na 1ª 

fase), a fração de aumento deverá ser a máxima prevista no tipo penal, ou 

seja, 1/2 (metade), totalizando 12 anos e 06 meses de 

reclusão.52.Ademais, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do 

Código Penal acima explicitadas e, considerando as informações 

constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a 

pena de multa em 110 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) 

do salário mínimo vigente na época dos fatos. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 50094 Nr: 1464-59.2011.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regina Soares de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Nevack Ribeiro - 

OAB:310.498/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte autora para que se manifeste quanto aos Embargos de 

Declaração de fls.118.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 55848 Nr: 338-32.2015.811.0077

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Massai

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 Vistos, etc.

Dê-se vista dos autos à defesa para apresentar as contrarrazões ao 

recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público à fl. 71, 

após voltem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 55848 Nr: 338-32.2015.811.0077

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Massai

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos da fundamentação, declaro a remição de 

87 (oitenta e sete) dias a serem descontados da pena do reeducando 

JOSÉ MASSAI.Nesta data procedi à atualização do cálculo da pena, via 

sistema MGP (anexo).HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO DE PENANão 

havendo interesse na impugnação pelas partes, homologo o cálculo de 

pena anexo, para os devidos fins de direito.O recuperando alcançará os 

requisitos objetivos:a) para progressão de regime em 26/03/2019;b) para 

livramento condicional em 03/10/2023.c) para extinção da punibilidade pelo 

cumprimento da pena em 28/05/2029.AGENDAMENTOS NO APOLOA 

Secretaria deverá providenciar o agendamento no Apolo da data do 

término do cumprimento da pena e das datas de implementação dos lapsos 

temporais para postulação dos benefícios previstos em lei.INTIMAÇÃO DO 

RECUPERANDOSOLTO: intime-se por ocasião do próximo comparecimento, 

entregando-lhe cópia do cálculo, que servirá como atestado de pena a 

cumprir.PRESO: encaminhem-se duas cópias do cálculo ao diretor do 

estabelecimento prisional, uma para ser entregue ao recuperando, 

servindo como atestado de pena a cumprir, e outra para ser arquivada em 

seu prontuário.Intime-se a Defesa e o Ministério Público.Aguarde-se o 

cumprimento da pena.

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101627 Nr: 856-15.2013.811.0102

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036829/10/2018 Página 992 de 998



 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ AUGUSTO DE SOUZA, JULIANO DA 

SILVA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão estatal punitiva para 

CONDENAR o réu LUIZ AUGUSTO DE SOUZA, como incurso nas sanções 

do artigo 155, § 1° e § 4º, inciso IV, do Código Penal; ABSOLVER o 

acusado JULIANO DA SILVA RODRIGUES da imputação descrita na 

denúncia, nos termos do artigo 386, VII, do CPP.(...) .Por outro lado, 

tratando-se de crime praticado durante o repouso noturno, incide a causa 

de aumento de pena do § 1º do artigo 155 do Código Penal, pelo que 

majoro a pena em 1/3, passando a defini-la, DEFINITIVAMENTE, em 02 

(dois) anos e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 90 

(noventa) dias-multa.Ausentes informações acerca da condição 

econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do 

salário mínimo vigente à época do fato, nos termos do art. 60, caput, do 

Código Penal.- Do regime de cumprimento de penaO regime inicial de 

cumprimento de pena será o ABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do 

Código Penal.- Da substituição da pena privativa de liberdadeConsiderando 

as circunstâncias judiciais e a pena aplicada, entendo possível a 

substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 

44), o que faço na forma de prestação de serviços à comunidade (art. 43, 

IV do Código Penal), tendo a mesma duração da pena privativa de 

liberdade (art. 55 do Código Penal), bem como de prestação pecuniária a 

instituição assistencial, no valor equivalente a 02 (dois) salários mínimo, 

valor vigente à época do efetivo pagamento, sendo ambas as penas 

prestadas em favor de entidade a ser escolhida quando da audiência 

admonitória, no juízo das execuções penais.- (...) Do direito de recorrer em 

liberdadeConsiderando o fato de que o réu está em liberdade, não 

havendo notícias de que tenha reiterado na conduta ou interferido na 

apuração da verdade, e, finalmente, por não vislumbrar motivos para a 

decretação de sua prisão preventiva ou para aplicação de outra medida 

cautelar, reconheço ao réu o direito de apelar em liberdade, na forma do 

art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 5872 Nr: 28-10.1999.811.0102

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEIREIRA CANARINHO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MECÂNICA VANZIN LTDA, STEMAC S/A, 

BANCO BRADESCO S/A, SAIVA EMELIN LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER VICENTE LEON - 

OAB:MT-4.146-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8184 -A/MT, RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193/MT, RODRIGO NOSCHANG DA SILVA - OAB:OAB/RS 

49724, SABRINA SCHMIDT DE CASTRO - OAB:OAB/RS 53172

 INTIMAR o administrador judicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se quanto ao decurso do prazo certificado à fl. 423, referente 

à requerida STEMAC S/A.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 125895 Nr: 2661-27.2018.811.0102

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Empresa Ecoplan Mineração LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR SCARAVELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvério Soares de Moraes - 

OAB:12006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado de CITAÇÃO, por meio de guia, emitida no Portal 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

conforme provimento n. 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 125519 Nr: 2458-65.2018.811.0102

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN AUTO POSTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS BENASSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE RICARDO STRAPAZZON 

DETOFOL - OAB:4234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado de CITAÇÃO, por meio de guia, emitida no Portal 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

conforme provimento n. 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 63148 Nr: 51-14.2003.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON SCHEMMER KEMPF, ILMA KEMPF, ALCEU 

ADEMIR KEMPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSO VICENTE POZZOBON, MARLENE PIANO 

POZZOBON, VILMAR AGOSTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B, GERSON LUIS WERNER - OAB:6298, KAMILLA PAVAN - 

OAB:21441/A, LUIZ PINHEIRO - OAB:2621-MT, MARCOS DE MOURA 

HORTA - OAB:MT 9811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT-4.050-B, MAURO ANTONIO STUANI - OAB:6116-B

 Desse modo, INDEFIRO o pedido de ref. 220.INTIMEM-SE, devendo o 

exequente retificar os cálculos, na forma determinada à ref. 210, inclusive 

em relação ao débito que já foi objeto de penhora via Bacenjud (ref. 171 - 

executados Elso Vicente e Vilmar Agostini).Atendido, CONCLUSOS para 

realização da penhora determinada à ref. 171, em relação à executada 

Marlene Piano Pozzobon. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Vera/MT, 

25 de Outubro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 125829 Nr: 2625-82.2018.811.0102

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Empresa Ecoplan Mineração LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAILANA LARA GOMES PERUSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvério Soares de Moraes - 

OAB:12006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado de CITAÇÃO, por meio de guia, emitida no Portal 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

conforme provimento n. 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 112593 Nr: 1468-45.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPDQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA MARQUES PINTADO 

- OAB:17934/O, CARLA CRISTINA MAYER - OAB:OAB/MT - 18.586
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 INTIMAR as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se 

acerca do Relatório de Acompanhamento Familial juntado à ref. 89.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100865 Nr: 109-65.2013.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR LUIZ GIACOMELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298, SILVANO FRANCISCO DE OLIVIERA - 

OAB:6280-B

 Autos nº: 109-65.2013.811.0102

 Código n°: 100865

Vistos, etc.

INTIME-SE o advogado Dr. Fernando Aparecido de Souza, para no prazo 

de 03 (três) dias, devolver os autos em Cartório, no prazo de 03 (três) 

dias, sob pena de busca e apreensão, além da aplicação das sanções do 

artigo 431, da CNGC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 16 de Outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 102433 Nr: 387-32.2014.811.0102

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TBDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DAVI MACIEL DOS 

SANTOS - OAB:19953/O

 Autos nº: 387-32.2014.811.0102

 Código n°: 102433

Vistos, etc.

Diligencie a Secretaria Judiciária em resposta a missiva expedida às fls. 

109.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 25 de outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 114284 Nr: 525-91.2017.811.0102

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA CALDAS DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 24.684

 Por oportuno, DESIGNO a realização de AUDIÊNCIA CONCENTRADA para 

a data de 26 DE NOVEMBRO DE 2018 às 16h00, a realizar-se neste fórum 

da comarcada de Vera/MT. EXPEÇA-SE mandado de intimação aos 

seguintes órgãos, a fim de que se façam presentes na audiência 

concentrada, por intermédio de seus representantes: [...] CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. INTIMEM-SE. Vera-MT, 09 de Outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 66684 Nr: 659-70.2007.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBIO ZOZ, OLAVO VICENTE FRIEDRICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8184 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 Intimar o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar 

sobre o resultado da pesquisa realizada via Sistema INFOJUD, conforme 

fls. 185/220.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 102926 Nr: 798-75.2014.811.0102

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU CAMPAGNOLO, MARIA BETTI 

CAMPAGNOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386-B/MT

 Dos documentos apresentados, verifica-se que de fato, a requerida Maria 

Betti percebe beneficio previdenciário no valor de um salário mínimo, 

todavia, não juntou aos autos qualquer documento que ateste a 

incapacidade financeira para o pagamento dos honorários periciais, vez 

que não há nos autos demonstração do patrimônio dos requeridos, ou 

mesmo a impossibilidade de movimentá-lo conforme aduzido. No mais, 

insta consignar que a declaração de pobreza goza de presunção relativa 

de veracidade, podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido se 

houver elementos que infirmem a alegada hipossuficiência econômica – 

hipótese dos autos. No presente caso, observada a natureza da ação e 

os próprios fatos narrados na inicial, não se extrai a presunção de 

miserabilidade da parte requerida, vez que detentores de propriedade de 

terras em proporção considerável.Com efeito, é preciso ter em mente, 

conforme cons ignado no Agravo de Ins t rumento n º 

1003856-79.2017.8.11.0000/TJMT, que “O benefício em tela tem por 

escopo possibilitar que os verdadeiros necessitados possam dispor de 

acesso à Justiça. Assim, pobre no conceito legal é o trabalhador que 

percebe salário irrisório que mal dá para sustentar a si próprio e ou sua 

família, é o andarilho que não tem onde morar ou desempregados com 

minguados recursos financeiros. Para estes, o legislador reservou a 

isenção das custas do processo, enquanto perdurar o estado de 

pobreza”. Esse, ao que tudo indica, não é o perfil dos 

requerentes.Portanto, INDEFIRO a concessão do benefício de justiça 

gratuita e o parcelamento dos honorários, pelo que DETERMINO aos 

requeridos que, no prazo de 10 (dez) dias, recolham 50% dos honorários 

periciais, conforme decisão de fl. 522, sob pena de preclusão da 

prova.INTIME-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Vera/MT, 25 de 

Outubro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 31684 Nr: 32-08.2003.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCMIL LAMINADOS E COMPENSADOS 

MISTURINI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:MT-2287 B, 

ENIO ALEXANDRE GOMES BEZERRA DA SILVA - OAB:MT-8297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: cristiane lemes da rosa de 

souza - OAB:43.231

 Intimar o advogado do executado do inteiro teor da decisão a seguir 

transcrita: "Autos n. 2005/428

Código n. 31684

Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que foi expedida carta precatória para 

realização da penhora e da avaliação do imóvel matriculado sob o n° 

26.249. O Oficial de Justiça somente certificou que realizou a penhora, 

contudo, não realizou a avaliação do bem, tampouco fez o termo de 

penhora.

 É cediço que a penhora no processo de execução será realizada 

mediante auto ou termo, que conterá: I - a indicação do dia, do mês, do ano 
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e do lugar em que foi feita; II - os nomes do exequente e do executado; III - 

a descrição dos bens penhorados, com as suas características; IV - a 

nomeação do depositário dos bens. Assim, não há de se considerar a 

certidão do oficial de justiça como auto ou termo de penhora, uma vez que 

não atende os requisitos.

Desta forma, DETERMINO que seja expedida nova missiva a Comarca de 

Nova Ubiratã/MT, para que seja realizado pelo Oficial de Justiça o auto de 

penhora e a avaliação do bem indicado nos autos.

Após, com a juntada do auto de penhora, EXPEÇA-SE carta precatória a 

Comarca de Sorriso/MT, para que o Oficial de Justiça proceda à 

averbação da penhora no registro de imóveis (artigo 14, inciso I c/c 7°, 

inciso IV, ambos da LEF). No mais, DETERMINO a intimação da penhora 

realizada nos autos do executado, na pessoa do seu advogado (artigo 12 

da LEF).

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

INTIMEM-SE.

Vera/MT, 10 de outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 106627 Nr: 936-08.2015.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER MALAQUIAS SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 936-08.2015.811.0102

 Código n°: 106627

Vistos, etc.

CHAMO O FEITO A ÓRDEM.

 Com efeito, verifica-que que Ministério Público propôs a presente ação em 

face de Vagner Malaquias Siqueira, imputando-lhe a prática do delito 

descrito no artigo 329 e artigo 331, na forma do artigo 69, todos do Código 

Penal.

Todavia, à ref. 20 este juízo entendeu que os fatos descritos na denuncia 

não se enquadram no delito descrito no artigo 329, do Código penal, pelo 

que, com fundamento no artigo 383 do Código de Processo Penal, 

determinou o prosseguimento do feito somente quanto ao delito descrito no 

artigo 331, do Código Penal.

Visto isso, REVOGO a decisão de ref. 85, e determino a remessa dos 

autos ao Juizado Especial.

 Outrossim, verifico que o requerido aceitou a proposta de transação , nos 

termos propostos pelo Ministério Público, (ref. 83), pelo que com fulcro no 

artigo 76 da Lei 9.099/95 HOMOLOGO por sentença, para que produza 

seus efeitos jurídicos, a transação penal celebrada nestes autos, nos 

termos do artigo 74, paragrafo único da Lei 9.099/95.

No mais, DEFIRO o pedido ministerial de ref. 88. Assim, INTIME-SE o 

denunciado para que comprove nos autos o cumprimento das obrigações 

assumidas para os dias 10/09/2018 e 10/10/2018, sob pena de revogação 

do benefício. Prazo: 05 (cinco) dias.

Vera/MT, 22 de Outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101421 Nr: 967-33.2012.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYANE DA COSTA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 13.171

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva intentada 

pelo Ministério Público, pelo que ABSOLVO a ré DAYANE DA COSTA LIMA 

da prática do crime do artigo 33, caput, e §1º, III, da Lei n. 11.343/2006, 

nos termos do artigo 386, VII, do CPP, bem como dos delitos dos artigos 35 

c/c artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, e 244-B do Estatuto da Criança e 

do Adolescente, o que faço com espeque no artigo 386, II, do 

CPP.Transitada em julgado, procedam-se as comunicações necessárias, 

dê-se baixa e arquivem-se.CIÊNCIA ao Ministério Público.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Comunique-se.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Vera-MT, 26 de outubro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101967 Nr: 1166-21.2013.811.0102

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSECLEIA DE SOUZA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ROBERTO FETTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758, RAFAEL WASNIESKI - OAB:14334/MT, RICARDO ROBERTO 

DALMAGRO - OAB:12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a inventariante para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se 

em termos de prosseguimento do feito, a fim de cumprir a decisão de fls. 

115.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 126005 Nr: 2714-08.2018.811.0102

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE MARIA DALLA COSTA GEMELLI, ANTONIO 

CELSO GEMELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER WATTHEIR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347, 

Alvaro da Cunha Neto - OAB:12069, EDENIR RIGHI - OAB:8484

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2714-08.2018.811.0102

Código nº: 126005

 Vistos, etc.

Nos termos do artigo 99, § 2° do CPC/2015, INTIME-SE o requerente a fim 

de que comprove os pressupostos da gratuidade de justiça, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de indeferimento do pleito, uma vez que o 

conteúdo econômico da demanda não corrobora a alegada 

hipossuficiência da parte, cabendo consignar a “concessão do benefício 

da justiça gratuita ao espólio pressupõe a comprovação da insuficiência 

de recursos para responder pelos custos do processo” [TJ-RS/AI 

70054871207, Rel. Gelson Rolim Stocker, 17ª Câmara Cível, DJ 

26/06/2013].

Desde já, fica facultado à parte o recolhimento, no prazo acima, das 

custas do processo.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera/MT, 26 de outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 125860 Nr: 2642-21.2018.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMES KING CARR DE MUZIO, MARIA TEREZA 

SANTOMAURO DE MUZIO, SAULO GERALDO DE OLIVEIRA, BENICIO 

BOEING, BRUNO BOEING, KELLI CRISTINA FERREIRA BOEING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO BASSANI, EVERTON 

BASSANI, RODRIGO BASSANI, EDUARDO BASSANI, ROSEMAR 

APARECIDA SINÓPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAYARA PAULINA FERNANDES 

ROSA - OAB:OAB/MG 113.090

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado de INTIMAÇÃO, por meio de guia, emitida no 

Portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

conforme provimento n. 07/2017-CGJ.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 66062 Nr: 62-04.2007.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORENI JOSE CELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:6280B

 Autos nº: 2007/7

 Código n°: 66062

Vistos, etc.

Trata-se de execução fiscal proposta pelo FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

contra LORENI JOSÉ CELA, ambos qualificados.

 Recebida a inicial, fl. 05.

Às fls. 13, o executado compareceu aos autos, informando o pagamento 

do débito exequendo.

 Às fls. 17, a exequente informou haverem valores remanescentes para 

pagamento.

Às fls. 22, foi determinada a intimação do executado para o pagamento 

dos valores remanescentes, e em seguida, às fls. 25 foi determinado o 

arquivamento do feito nos termos do Provimento nº 13/2013-CGJ (fl. 25).

Ciência do arquivamento, fl. 28.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido

A pretensão executiva encontra-se prescrita, pelo que a extinção do feito 

é medida que se impõe.

Com efeito, verifica-se que a última vez que o exequente deu impulso ao 

processo foi em 06/11/08, quando aduziu haverem valores pendentes de 

pagamento pelo executado.

Desde então, a parte exequente não promoveu qualquer diligência no 

sentido de dar prosseguimento na execução, deixando de demonstrar a 

supressão do óbice decorrente do Provimento nº 13/2013 ou mesmo de 

indicar endereço válido a fim de viabilizar a citação do executado.

Assim sendo, forçoso é o reconhecer a incidência da prescrição 

intercorrente, tendo em vista o decurso de prazo superior a 05 (cinco) 

anos desde o último marco interruptivo do lapso prescricional, a saber, o 

ajuizamento do executivo (Resp 1120295/SP, submetido à sistemática do 

art. 543-C do CPC/73), o que se deve exclusivamente à inércia da parte 

credora, sendo inaplicável, desse modo, o disposto pela Súmula nº 106 do 

STJ.

A propósito, confiram-se os seguintes julgados (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO DA FAZENDA 

PÚBLICA. CAUSAS SUSPENSIVAS OU INTERRUPTIVAS NÃO ALEGADAS 

EM APELAÇÃO. PREJUÍZO E NULIDADE NÃO CONFIGURADOS. O 

despacho que determina a citação interrompe a prescrição, a partir da Lei 

Complementar nº 118/2005, que deu nova redação ao art. 174, parágrafo 

único, inciso I , do CTN. Transcorridos mais de cinco anos entre o 

despacho que ordenou a citação até a data em que prolatada a sentença, 

sem a citação da executada, operou-se a prescrição intercorrente. 

Ausente prejuízo demonstrado pela Fazenda pública em apelação, não há 

falar em nulidade, tampouco cerceamento de defesa, em homenagem aos 

Princípios da Celeridade Processual e Instrumentalidade das Formas. 

Precedente do STJ. Preliminar rejeitada. Apelo desprovido. (Apelação Cível 

Nº 70063693519, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 01/04/2015). (TJ-RS - AC: 

70063693519 RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Data de Julgamento: 

01/04/2015, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 10/04/2015)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA 

POR MAIS DE SEIS ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. 

POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. 

SÚMULA 83/STJ. 1. Trata-se de ação em que o recorrente busca 

desconstituir acórdão que reconheceu a prescrição por inércia da 

Fazenda Pública. 2. O inconformismo, que tem como real escopo a reforma 

do decisum, não há como prosperar, porquanto não ocorrentes as 

hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo 

inviável a revisão em Embargos de Declaração, em face dos estreitos 

limites do art. 535 do CPC. 3. Conforme consta no acórdão combatido, o 

Tribunal de origem, na análise dos autos, consignou que transcorreram 

mais de seis anos sem que a Fazenda Pública tenha requerido qualquer 

diligência útil ao prosseguimento da ação ou apontado causas de 

suspensão/interrupção da prescrição, sendo imperiosa a decretação da 

prescrição intercorrente pela inércia da Fazenda. 4. Dessume-se que o 

acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste 

Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. 

Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se 

conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do 

Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 5. Recurso 

Especial não provido. (REsp 1649559/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017).

Nesse cenário, em sintonia com o que dispõe a jurisprudência e atento aos 

ditames e contornos atuais do Poder Judiciário Brasileiro, com as diretrizes 

ditadas pelo Egrégio Conselho Nacional de Justiça, no sentido de implantar 

maior celeridade aos feitos, bem como em atenção ao princípio da 

razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII), a declaração da 

prescrição intercorrente no presente feito é medida que se impõe.

 Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 924, V do Código de Processo Civil.

 Sem condenação em honorários, vez que não se perfectibilizou a 

angularização processual e sem condenação em custas (artigo 26 da 

LEF).

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado a sentença, arquive-se o presente com as baixas 

de estilo.

 Vera/MT, 18 de Outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010159-14.2013.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

MARA PRANTE SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CEMAT - Centrais Elétricas de Mato Grosso (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 8010159-14.2013.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: 

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - MT0013431A-A, da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/12/2018 Hora: 09:20 . VERA, 26 de 

outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010053-18.2014.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

DIONES MARCELO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAREZ PAULO SECCHI OAB - MT0010483A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

Processo n. 8010053-18.2014.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

JUAREZ PAULO SECCHI - MT0010483A-O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: SALA DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 12/12/2018 Hora: 09:40 , devendo comunicar seu(ua) 

cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VERA, 26 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010012-17.2015.8.11.0102
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Parte(s) Polo Ativo:

NILSO JOSE VIGOLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES OAB - MT0010756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUVERA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Processo n. 8010012-17.2015.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: ERIKA 

PATRÍCIA GABILAN SANCHES - MT0010756A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: SALA DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 12/12/2018 Hora: 10:00 , devendo comunicar seu(ua) 

cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VERA, 26 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010011-32.2015.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

NILSO JOSE VIGOLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA ORTEGA DA SILVA OAB - MT0016167A (ADVOGADO(A))

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES OAB - MT0010756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUVERA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Processo n. 8010011-32.2015.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES - MT0010756A, SABRINA ORTEGA 

DA SILVA - MT0016167A, da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação Sala: SALA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 12/12/2018 Hora: 10:20 , devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VERA, 26 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010011-32.2015.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

NILSO JOSE VIGOLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA ORTEGA DA SILVA OAB - MT0016167A (ADVOGADO(A))

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES OAB - MT0010756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUVERA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Processo n. 8010011-32.2015.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES - MT0010756A, SABRINA ORTEGA 

DA SILVA - MT0016167A, da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação Sala: SALA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 12/12/2018 Hora: 10:20 , devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VERA, 26 de outubro de 2018.
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ESTADO DE MATO  GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE COLIDER 
 

EDITAL N.º 24/2018-CA 
 
A Dra. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, Juíza de Direito Diretora do Foro 
da Comarca de Colíder, no uso de suas atribuições e etc. 
 
Considerando o Edital nº 14/2012/GSCP de 16.06.2012, do Egrégio Tribunal de 
Justiça, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico nº 8813, em 17.05.2012 e 
c.c. Edital nº 11/2018-CA deste Juízo, disponibilizado no Diário da Justiça 
Eletrônico nº 10307, em 01/08/2018, concernente a abertura de Processo Seletivo 
para Estágio Curricular Remunerado nível médio e superior (Direito) para o Fórum 
da Comarca de Colíder, pelo presente edital torno público o GABARITO 
DEFINITIVO da prova realizada no dia 14/10/2018, após a análise dos recursos 
interpostos: 

 
1. ENSINO MÉDIO: 

 
Questão 

01 
A Questão 

11 
C Questão 

21 
ANULADA Questão 

31 
C 

Questão 
02 

D Questão 
12 

D Questão 
22 

D Questão 
32 

A 

Questão 
03 

D Questão 
13 

A Questão 
23 

B Questão 
33 

A 

Questão 
04 

B Questão 
14 

C Questão 
24 

A Questão 
34 

A 

Questão 
05 

B Questão 
15 

D Questão 
25 

D Questão 
35 

A 

Questão 
06 

B Questão 
16 

D Questão 
26 

A Questão 
36 

D 

Questão 
07 

D Questão 
17 

B Questão 
27 

C Questão 
37 

C 

Questão 
08 

D Questão 
18 

D Questão 
28 

A Questão 
38 

C 

Questão 
09 

D Questão 
19 

C Questão 
29 

B Questão 
39 

B 

Questão 
10 

D Questão 
20 

D Questão 
30 

D Questão 
40 

B 

 

2. ENSINO SUPERIOR (DIREITO): 

Questão 
01 

B Questão 
11 

A Questão 
21 

C Questão 
31 

A 

Questão 
02 

A Questão 
12 

D Questão 
22 

D Questão 
32 

D 

Questão 
03 

A Questão 
13 

B Questão 
23 

D Questão 
33 

ANULADA 

Questão 
04 

D Questão 
14 

C Questão 
24 

C Questão 
34 

A 

Questão 
05 

B Questão 
15 

A Questão 
25 

C Questão 
35 

ANULADA 

Questão 
06 

A Questão 
16 

D Questão 
26 

D Questão 
36 

B 

Questão C Questão D Questão C Questão C 
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07 17 27 37 
Questão 

08 
ANULADA Questão 

18 
A Questão 

28 
B Questão 

38 
D 

Questão 
09 

C Questão 
19 

D Questão 
29 

D Questão 
39 

C 

Questão 
10 

D Questão 
20 

D Questão 
30 

C Questão 
40 

ANULADA 

 
As provas serão corrigidas de acordo com o Gabarito Definitivo.  
 
E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no átrio do Fórum e publicado no 
Diário da Justiça Eletrônico. 
 
Colíder/MT, 26 de outubro de 2018. 
 
 
GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE 
Juíza de Direito Diretora do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE SAPEZAL 
 

P O R T A R I A  N.º 50/2018-DF 
 
O EXMO. SENHOR DR. CONRADO MACHADO SIMÃO MM. JUIZ DE DIREITO E DIRETOR 
DO FORO DA COMARCA DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS,  
 
CONSIDERANDO o teor do Provimento nº 10/2016-CM que estabelece e normatiza o plantão 
regional no primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário deste Estado; 
 
RESOLVE: 
 
Estabelecer a escala de plantões do mês de NOVEMBRO/2018 como abaixo relacionado: 
 

JUÍZES, GESTORES/SERVIDORES E OFICIAIS DE JUSTIÇA 
 

DATA JUIZ(A) GESTOR(A) OFICIAL DE 
JUSTIÇA 

31/10/18 (19h) 
a 
05/11/18 (12h) 

Dr. João Filho de Almeida 
Portela  
(3ª Vara Barra do Bugres) 

Maria Josiane da Silva 
Bertoldo 

Antônio dos 
Santos 

09/11/18 (19h) 
a 
12/11/18 (12h) 

Dr. Arom Olímpio Pereira 
(2ª Vara de Barra do Bugres) Remilson Fabio de Moraes 

Francisco 
José 
Medeiros 
Menezes 

14/11/18 (19h) 
a 
19/11/18 (12h) 

Dr. Sílvio Mendonça Ribeiro 
Filho 
(1ª Vara de Barra do Bugres)  

Ana Aparecida Cebalho 
Ítalo 
Rodrigues da 
Cunha Neto 

19/11/18 (19h) 
a 
21/11/18 (12h) 
 

Dr. João Filho de Almeida 
Portela  
(3ª Vara Barra do Bugres) 

Ana Aparecida Cebalho 
Ítalo 
Rodrigues da 
Cunha Neto 

23/11/18 (19h) 
a 
26/11/18 (12h) 
 

Dr. Pedro Davi Benetti 
(1ª Vara Campo Novo do 
Parecis) 

Bruna Chagas Bizelli Antônio dos 
Santos 

30/11/18 (19h) 
a 
03/12/18 (12h) 
 

Dra. Cláudia Anffe Nunes da 
Cunha 
(2ª Vara Campo Novo do 
Parecis) 

Élcio Alves 

Francisco 
José 
Medeiros 
Menezes 

 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 
Afixando-se cópia desta no átrio do Fórum, e remetendo-se à E. Corregedoria Geral da Justiça, à 
Promotoria, Defensoria Pública e OAB/MT local. 
 
Sapezal/MT, 23 de outubro de 2018.    
 
Conrado Machado Simão 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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